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 الرحيمبسم اهلل الرحمن 

 اإلهداء
 

َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّْحَمِة َوُقل رَّبِّ اْرَحْمُهَما َكَما  قال تعالى: ))

((.َربََّياِني َصِغيرًا 
 (1)

 

 اءـــــوفــــان والــــنـــحـــة والــــبــــحــمـــع الـــــبــــديَّ نــــــــى والــــإل

 

 تــانــة وكــرفــعــمــم والــلــعــواء الــوا لــلــمــح نـــذيــــى الــــإل

 نــــــــريـــــــادة اآلخــــــــعـــــات ســــــضـــــم ومــــــــرهـــــــآثـــــم 

 

 ةـيـمـيـلـتعـل الـراحـمـف الـلـتـي مخـم فـهـنـت مـمـلـعـن تـذيـمي الـلـعـى مـإل

 

 سـدريـئة التـيـاء هـضــالئي أعــائي وزمــدقــي وأصـرتــي وأسـوتــى أخـإل

 

 أقدم هذا العمل العلمي المتواضع
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 رــــديـــقـــر وتـــكـــش
 

((.َفاْذُكُروِني َأْذُكْرُكْم َواْشُكُروْا ِلي َواَل َتْكُفُروِن)) الحمد اهلل القائل:
(1)

والصالة  

 (.)ال يشكر اهلل من ال يشكر الناسوالسالم على المبعوث رحمة للعالمين القائل: 

فالشكر أواًل هلل عز وجل على هديه وتوفيقه الذي وفقني إلى إنجاز هذا البحث، 

ي محمد قابالبروفسور عبد ال يأستاذ :ويطيب لي أن أقدم شكري ووافر امتناني إلى

البحث لما لمسته من حسن رعايته المثلى وتوجيهاته القيمة على هذا  كبير المشرف

الجهد على صورة مرضية فله مني فائق التقدير  ىستواالتي أثرت هذا البحث حتى 

والشكر والعرفان ومن اهلل أطلب الصحة وطول العمر له ولكافة أسرته وجزاه اهلل 

ووافر امتناني وتقدير عني وعن جميع من تتلمذ على يديه خير الجزاء وأتقدم بالشكر 

بكل من مد يد العون وأخلص لي النصيحة من أجل إنجاز هذا البحث وأخص بالشكر 

أساتذتي الكرام بقسم التاريخ الذين كان لهم الفضل في تكويني العلمي وإعدادي لتحمل 

أعباء البحث والدراسة لكل هؤالء جميعًا وافر الشكر والتقدير وأتقدم بالشكر 

رئيس قسم التاريخ لما بذله  د. عبد الفتاح محمد الكباشياذي الفاضل والعرفان ألست

 من تقديم المساعدة واالستفادة من نصائحه فله مني جزيل الشكر والتقدير والعرفان.

وأتقدم بالشكر إلى مدير جامعة أم درمان اإلسالمية وإلى عميد الدراسات العليا 

دراسات ين وعلى رأسهم مسجل الظفووعميد كلية اآلداب وإلى جميع العاملين والم

 ، وأتمنى لهم مزيداً من  التقدم والتألق واإلبداع.طرابلسالعليا بكلية اآلداب 

 ومسك الختام

أشكر أخواتي وأسرتي كافة الذين شملوني بالتشجيع والدعاء وتقديم كل وسائل 

 الراحة، فكل هؤالء جميعًا وافر الشكر والتقدير.

بجزيل الشكر للمهندس محمد الصيد جاب اهلل الذي تكرم  كما ال يفوتني أن أتقدم

 بطباعة هذا البحث متمنيًا له التوفيق والنجاح.

 واهلل ولي التوفيق...

                                                           
 [.154: اآلية ]البقرةسورة  - 1



 

 



 



 

Abstract 

The Islamic Byzantium relationship in the first Abbasite era with its political, 

military, cultural and commercial aspects are one the most important domains in the 

history of relationship between east and west. The era between AHB2-AH232/AD 

750-846, the subject of this study is an important epoch of the Abbasite- Byzantium 

history. Despite the internal and external crises which Byzantium faced it was 

committed to its spiritual duty-protection of Christianity in the east and in Europe. 

Transposition of the Islamic successership from Damuscus to Baghdad lessened the 

Islamic danger to some extent, but could not eliminate hostility between Muslim 

Khaliphs and Byzantium and Baghdad was not stable. It was characterized by 

inconsistency between war and fragile peace. Periods of peace state: were called as 

periods of ultimatum and reconciliation because of their shortness. Despite all that, 

they were not void of diplomatic relations which took the shape of correspondence, 

embassies, exchange of prisoners of war, and ransoms such actions were not restricted 

to military affairs, they involved other political, cultural and commercial affairs. 

Conflict periods also witnessed political, cultural, and commercial contacts what 

proves the role of other parties that contributed directly or indirectly in such contacts.  

Conflict periods periods also witnessed cultural contacts which tremendously 

facilitated access to Greek graphological master pieces which boosted scientific 

translation among Muslim and nourished their cultural centers, such as, 

Gyndnysabore, Antakiay Haran, etc.  

Along with such cultural contacts, the world witnessed during the epoch 

economic relations, particularly in the field of commerce which played an ion portent 

role in improving relationship between the Abbasite and Byzantium states. Byzantium 

had played the role of the monopolist in commerce and in currency issuance, soon 

Muslims broke this role and they were able to issue an Islamic currency during the 

Amaway era in AH73-AD 692, what helped in establishing new commercial 

relationships the improved relations between the two parties.  
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 أ  المقدمة

 

   املقدمةاملقدمةاملقدمة
 

يعددم ضوعددوع قاع بددان ه وقسيددي قاالارددل  اقاقاهلدد  اقااراةلدد  اقا  ا يدد  هددل        

قاماا ل  قاعيارل  اقايلزسطل  ةي قاعصا قاعياري قألال ضد  قاووعدوتان قاوةود  ةدي     

-231اقاغدددات اتعدددم قال دددات قا دددي تو دددم ضددد  رددد        تدددا يل قاع بدددان هدددل  قا دددا    

م( ضوعدددوع قام قرددد  اق دددمت ضددد  تهددد  ة ددداقن قا دددا يل قاعياردددي   648-057ه/131

 اقايلزسطي  لث كاست هلزسط  تاتكز تلى دتاضان بوي  ثاه  .

ةعلى قااغ  ضوا كاست ت عاض اي ض   لدث خردا ضد  تتضدان دقرللد  ارا  لد        

لدا   ةنسةدا ةدي تغلدح قأل لدات كاسدت ت غلدح تللةدا         ت علةا تيدما كنسةدا تلدى اادن ق سة    

ات خطةا اكات يعرح تلن قألتضان ة اقن تراى ض  قاروت اق تدها  ضالودا  دمف ةدي    

ة اى  ك  قإلضياقطو  الو ق يو ي ارللل ي باط طل  قاخداض،  ةيلزسطد  ىادى  اسدح     

عددم اق يةددا قاددمي ي  اضلدد  قاواددلقل  ةددي قا ددا  باضددت هددما  قاوددمقة  تدد  تا اهددا        

 ه وان تتمقئةا اهصل  راص  قاوالووت.

اتلى قااغ  ض  قس رال ضاكدز قاخ ةد  قإلرد ضل  ضد  دض د  ىادى هغدمقد بدم تهعدم          

قاخطا قإلر ضي ت  قاماا  قايلزسطل  ىاى  دم ضدا  ةنسدي اد  يكد  رق تثدا ةدي اعد   دم          

ادد  العددمقات هددل  قاخللددال قاواددلول  اتهدداطات هلزسطدد  ىرق قردد وا تةميددم قاواددلول  الما       

قايلزسطل  ض  تت بم قن قاعياردلل  قاقاهلد  اهخاصد  ةدي قاو دال قايقداي بدم عدعلت         

 توا كاست تللي تض  قاخ ة  قألضوي .



 

 

 
 

 

 

 

 ب  المقدمة
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ااك  هذق   يع ي تت بوتة  قاياي  كاست تلى قاوتلات سلالةا  لث ادكلت رطداق    

تلددى قاقددماد قا ددابل  الماادد  قايلزسطلدد  ةددي قاوبددت قاددذي ت ددزن ةلددي هلزسطدد  تدد         

ةظ  تلى ضكاس ةا قاقاهل  ةي تاقرا قارات قاااسي اتاقئد  قاردات قاااادث قاة داي     قاوقا

 اتاقردا قارددات قااداض   اتاقئدد  قاردات قا اردد  قاودل دي( هادديح قاو دكل  قامي لدد  قا ددي      

دق ن  ول تيادت قاصو  قا ي تدن ىاى قسرادام قاو  ود  قايلزسطدي  اىعدعاد قامااد       

 ترمي  ىتاات اخللال قاوالول . قألضا قاذي تعطا هعض تهاطاتةا ىاى

اهكذق تغلح تلى قاع بان هدل  قارادط طل ل  اهغدمقد قا دوتا اق عدطاقت ةةدي       

  تكاد تا را تلى  ال  ةرم قتاوت هااصاقع قاقاهي  ل ا  اهااةمال قاو وت هااقدذ   

اقا ابح  ل ا  ترا  ابم تطلد  تلدى ة داقن قاةدمال هدذا ة داقن قاةمسد  قاصدل   سظداق           

كاست ة اقن تاهات ابصلات  اتلى قااغ  ض  تت قاماا ل  قه و دا قه واضدا  كيلداق     ألسةا 

ه  ظل   لواةا اتراطللةا اقواي   مادهوا ى  تسةوا ا  تغل  ق تصا ن قامهلوضاردل    

ابم قتخذن هذا ق تصا ن تاكا   ضخ لل  ض  ضاقرد ن اردلا قن اخصدل  تا اةدود     

 صدا هدذا قألضدو  تلدى قا دلات قاقاهلد  ةقادح  هد          ا يادل قألراى اقاغدذقل  ااد  تر  

قادد ولت تلددى ض ددا ن تردداى رلارددل  اثراةلدد  ات ا يدد  ضوددا يو ددح تددمم ىغلددال دا   

قألطاقد قألراى روقل قا ي راهوت ه ك  ضيااا تم غلا ضيااا ةي هذا ق تصدا ن  

اداض   اقا قاالان اتلى ريل  قاواال ضا بدام هدي ادا اوات ةدي قاردات قااداسي قاة داي  قا       

قاول دي( ض   ةود إلباض  ت بان طليد  ضد  قامااد  قاعياردل   ااد  تكد  تضدام هلزسطد          

ضلددا ضدد  ق ت دداقد هنسةددا تضددام  ةددا ت ىردد ضل    تردد  تدد  تصدداا  ضدد  قاقةددا ت        

قايلزسطلدد   هدداااغ  ضدد  قردد واق  طدداه  قاعددمقل اقاقرددم ت دداا قاعدداا  قإلردد ضي ا رددلوا 

ض   ل  خرا ةنت قاص ن قاقةدا ي  هدل  قامااد      ت مضا كاست قاوعا ك تما    اها

قايلزسطل  اقاماا  قاعيارل  قر وان قاع بان هوا ةلةا قامهلوضارل  اقااراةلد  اقا  ا يد    

اه ا ي ة  كلد   داةك كد  ضد  قالدايرل  تلدى هردال ضلدزقت قاالاردي هل ةودا ض عداد               

  ت بددان قاقلددات   اتت ضددا يطددات تلددى ت ب ةوددا قاالارددل  ضدد  ترددذ ا د ىسوددا هددو ضدد      
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تخاصوا  ت لاسا  ا  قا ىاى قاال  ت لاسا   تقو  قاع بان هل ةوا  ول  ضعاسي قاقلدات هودا   

ةلةا ض  ترذ ا د اعا اسل   ةل  تر  قاماا ات هل ةوا رمق  ض لعا  ي عد  كد   ض ةودا تقلدا     

 ةددي اقديةددا قاخددا  هةددا  اىسوددا كاسددت قاوادداان هل ةوددا ضطاابدد  تزرددا هاااكيددات قا ددي  

 ولت ضا يوك   ولي ض  س دا  قادماا ل  قاعلودي اقاارداةي اقا  دا ي اتدزاد كد  ةايد          

ض  ضعل  قخرا هوا ير ةلي ض  قارلدام هزيدا قن اتيدادل اق  داقم قاوع ردمقن  ا ةدمن       

تلددى  صددا قاددماا ل  تلددى قا واددن هنهددذقت  ادد  قا ددوق   غدد  ضددا س ددح هل ةوددا ضدد    

ال  ليد  د هدت ةلةدا تةكدا  قادماا ل       رصام اصاقع ا اات اكدات قاولدمقت قاارداةي ت   

قاعيارل  اقايلزسطل  تلى قا عاات ضعُا ةي ه دال صدام ضدمي اتةوا اقا لداه  تلدى ضدا ةلدي        

قا ل  قاعام  اهكذق يوك  قارول تت قاع بان قإلر ضل  قايلزسطل  ا  تك   ااها  ةدي كد    

 قألابان ه  اةمن ة اقن ض  قاةمال ت خللي قاوظاها قاقةا ي .
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ااطر اانظري اإل
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ااااطر اانظري اطر اانظري اطر اانظري اإلاإلاإل
 

 أھمية الموضوع: -2

قد جاء اختيار هذا الموضوع نظرًا لما يمثله من  ههمينخ خا نخ ونت اقتلنا النراه         

تلقيننن  ونننت ملاالنننخ متواضنننيخ لوضننن  هينننديلا  لننن  ا  ننن ا  التنننت م لننن  مننن       

االنتصارات تلو ا خرى  لن  اادندم من  القنوى اليظمن  ونت ولن  الوقن  خا نخ          

اهن اإلم راطوريننخ ال يطنةيننخ هننت اريثننخ اإلم راطوريننخ الرامانيننخ االتننت  اننن       

تضننع  نندكًا   يننرًا منن  الننداف الواقيننخ وننت هارًننا دننرقًا اارًننًا  اقنند  لنن  ت يننات     

 اف امنا ننتع  لنه من  وتودنات      الصدام اإل المت ال يطنةت وت اليصر الي ا ت ا

إ الميخ امواجهات تلقت ًظاللها   ر القران وظل  هدقناك الماضنت تطنيةر  لن      

 نندك منن  الننداف ا اراًيننخ التننت  اننن  امالالنن  تتلنني  ال ر ننخ تلننو ا خننرى           

لالنقضاض  ل  ا راضت اليرًيخ اإل الميخ للطيةرم  ليها ااًتطال ثرااتها  منا  

وننت اليصننور الو ننة   ثننع توا ننل  تلنن  اللط ننات   دنندف وننت اللننرا  الصننلي يخ

اال تيماريخ دت  ًلغ  هددها وت نهايخ القرن التا    شر امالل  تل  الهجمنات  

تتوا ل دت  اآلن هنذا من  نادينخ  امن  نادينخ هخنرى ونان تلن  الدرا نخ ت يند من             

اال ننت اكم منن  تجننار  الماضننت اخا ننخ وننت الوقنن  الننراه  دينن  تةننل  ليلننا           

الهيملننخ منن  ق ننل ًيننا الننداف ال  ننرى ممننا يجيللننا وننت همنن        ملننااالت لغننرض 

اللاجخ إللقاء الضوء  لن  اإلنجنالات اللضناريخ اليرًينخ اإل نالميخ ل ين  ا منل        

 وت إم انيخ التصدي لتل  الملااالت.

دقيقخ هن التاريخ يييد ن طه مهما تشاًه  هدداف الماضت ًأدنداف اللاضنر  وغن     

ولنن  ال يينند ت ننرارًا ميا ننرًا ادنندثًا لوقننال  التنناريخ القننديع  ايننر هن وننت التجرًننخ    

اإلنطانيخ اما ي تل ها م   را ات قواني   امخ اموددم تل نع منا ونت هنذح اللينام      

ي  همنننرًا ضنننراريًا ل هنننع ااقننن    مننن   نننرا ات  لنننذل   نننان النننو ت ًهنننذح القنننوان   
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الصنننرا ات الميا نننرم اتقننندير ادتياجاتهنننا اضنننرارتها اال صنننيرم ًمطنننتق لها       

اتةورهننا  امنن  ثننع يم نن  تلصننيل اامننتالز ا كاات الاللمننخ لجيننل نهايننات هننذح  

الصرا ات م  مصنللخ الشنيو  االقنوى الطنا يخ للتقندم ونت هنذح اللينام ونالو ت          

و النو ت ًقوا ند اقنواني  التناريخ  اإوا  نان      الضراري االاللم االمةلنو  إوا هن  

ا مر خا ًا ًنذل  الصنراع اليمين  االيلينق القنالع ونت  صنرنا النراه  لمصنللخ          

المواط  اليرًت اإل المت دت  يطتلها همتنه ايطنتييد ثقتنه ونت مواجهنخ الغنطا       

اال تيماري اللدي   ما ددف وت اليصور الو ة  اتم   من  هطيمنخ الموجنات    

االتت ًلغ  وراتها وت تل  الهجمخ ا ارًيخ التنت جناءت تلن   نتار      اال تيماريخ

الصليب وت ملاالخ يالطخ ال تركاك مجد قد ال  امض   اتتوا ل تل  الهجمات 

اال تيماريخ ًل   ههداوها امأرًها التت ترمنت ونت اللهاينخ إلن  هضنياس المطنلمي        

ت تينن  اتقطننيع  اتقننويا مجتمينناتهع انهننب ثننرااتهع اًنن  ًننذار ال رقننخ ًيننلهع ا       

هاطانهع اما ننراح انشناهدح ونت ولطنةي  االينراا املناط  هخنرى لهنو خينر كلينل           

  ل  ول .

إن هنندولا منن  اراء كرا ننخ هننذا الموضننوع هننو  نند الثغننرات التننت ها لتهننا الجهننوك  

الطنناًقخ  لنند تيرضننها لتنناريخ اليالقننات اإل ننالميخ ال يطنةيننخ  اا ننتي اء الجوانننب   

ون الطنناًقون  املاالننخ تقننديع كرا ننخ  لميننخ مطننتقلخ  التننت لننع يتةننرا لهننا الم رخنن 

ًذاتها  منا هندولا إلن  إًنرال اليالقنات الطيا نيخ االثقاوينخ االتجارينخ  اتوضني  هن          

اليالقات لع ت   كاماً  القات درا   ًل تخللها وتنرات دنهدت اتصنااًل دضناريًا     

  هن اإنطنننانيًا ونننت مجننناالت مختل نننخ  ارًمنننا ًةردلنننا لهنننذح الجواننننب نلت نننه إلننن       

اللضننارات اثيقننخ الودننالع تي نن   ننل ملهننا الجوانننب اإليجاًيننخ االطننل يخ  اقنند         

تلققنن  هننذح اليالقننات اإلنطننانيخ منن  ههننواف اللننر  اتيمننل  لنن  إكامننخ اليننداء          

الطيا ننت ًنني  الشننيو   ولنن   ن اخننتالس ا جلنناع اا كيننان متينندكم ا  ننوف        

 امختل خ المصاكر اهت نتاج تياان اليديد م  الشيو .
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 بب اختيار الموضوع:س -1

إنلا  للااف خالف ما  ليرضه وت هذح الر الخ م  تت   ههع هدنداف هنذح المردلنخ    

ملنناالي  التو ننل إلنن  ميروننخ منندى تننأثير الصننراع اللرًننت  لنن  اليالقننات ًنني      

النندالتي   اا  نن ا  التننت تم نن  اراء هننذا الصننراع االيوامننل التننت  نناهم  وننت    

 تلديد  ماته.

ويتلت إل  الخوض اال لن  ونت هنذا الموضنوع ونيم   إجمالهنا       هما ا   ا  التت ك

 وت اللقاط التاليخ:

را تننت الشننديدم وننت كرا ننخ هدننداف هننذح ال تننرم التاريخيننخ التننت تتلننااف        أواًل: -

 اليالقات ًي  الداف ًش ل  ام اًي  المطلمي  اال يطنةيي  ًش ل خاص.

واضي  دت   يا نيخ  : إن اليالقات ًي  الشرا االغر  اما تتضمله م  مثانيًا -

اثقاوينخ اتجاريننخ  هننت ونت مجملهننا مواضنني  مهمنخ جننديرم ًال لنن  االدرا ننخ     

خا ننخ هن هالننب مننا  تننب خولهننا  ننان منن  اجهننخ نظننر هاراًيننخ  اه نن ل       

اللاجخ ما خ امللخ لظهور اجهخ  رًيخ إ الميخ ا ذل  الوقوس  لن  اآلراء  

ا اتمليصنها ًشن ل   المختل خ التت طرد  دوف هنذح ال تنرم ليرضنها املاقشنته    

مطننتهدوي  الو ننوف إلنن  اايتلننا اهننت ملاالننخ ارًلننخ هدننداف هننذح   تموضننو 

 المردلخ اطرح اجهخ نظرنا دولها.

نندرم المصناكر اال تنب المتخصصنخ التنت تتلنااف هنذا الموضنوع ادندم           ثالثاًا:  -

ااددم اداملخ وقد جاءت  لا ر م يثرم اير مةرادخ ًش ل  مي  ام  هلنا  

 اددته. تأتت ههميخ الموضوع

هن م هوملننا لليالقننات ًنني  المطننلمي  اال يننطنةيي   يللصننر وننت  ونهننا   رابعااًا: -

 القات درًيخ اًيد هن إطال لا  ل  اليديد من  المصناكر االمراجن  الخا نخ     

ًهننذح ال تننرم اتضنن  هنهننا دننهدت  القننات إنطننانيخ  ااتصنناالت ثقاويننخ اتجاريننخ   

رًت واتنه  هم ونت وتنرات    اكًلوما يخ اايرها   واء خالف وترات الصراع الل

الطننلع  اهننذا مننا كويلننا إلنن  ملاالننخ الوقننوس  لنن  هننذح الجوانننب ا خننرى منن     
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اليالقننات للتيننرس  ليهننا  اإًرالهننا اإًننداء الننرهي دولهننا ًلينن  ال ن ت ننت ًمننا  

 هاركح ايرنا اًخا خ ًيا المطتشرقي  وت هذا المجاف.

 نطاق البحث: -3

تةل نن  الرجننوع إلنن  اليدينند منن   إن موضننوع الدرا ننخ يغةننت وتننرم لمليننخ طويلننخ  

المصنناكر المختل ننخ لملاقشننخ مختلننق الميلومننات  ااآلراء ويهننا  امقارنتهننا اتلدينند 

ا قر  ملها إل  الموضنو يخ  نذل  اال نتيانخ ًهنذح الميلومنات ااآلراء للو نوف       

إل  إجاًخ  ن  التطناتالت االقضنايا المةرادنخ ًشن ل  نام دنوف هنذا الموضنوع           

اإل نالميخ ال يطنةينخ ونت اليصنر الي ا نت ا اف وتنرم لملينخ        اقد دهدت اليالقات 

 م.740-057/ه131-231م  

ادمل هذح ال ترم م  الخلي خ الي ا نت الطن اح إلن  الخلي نخ الي ا نت الميتصنع ًنا         

ادننهد وننت هننذا اليصننر تةننور وننت اليالقننات اللضنناريخ االثقاويننخ االدًلوما ننيخ         

 االتجاريخ ًي  الي ا يي  اال يطنةيي .

اًذل   ارت ًغداك القليخ الجديدم لللضنارم اإل نالميخ االتنت ا نتةا   ًندارها      

ًراع هنها  ان  مديلخ دديثخ اليهد  لن  مطنرح اللنواكف التاريخينخ هن تقنق  لن        

قدم المطااام م  ه ظع مديلخ وت الغنر  ونت ولن  اللني   اه لنت ًهنا القطنةلةيليخ        

ًا ع ًيطنةنخ اهنو ا نع القرينخ       ا مخ الرام االتت كرج الم رخون  ل  تطميتها

 اليونانيخ القديمخ التت قام  م انها القطةلةيليخ.

اهذح الدرا نخ المتواضنيخ لني   نوى ملاالنخ ل ينان التنداخل االت ناكف اللضناري          

ًي  الي ا يي  اال يطنةيي  وت وترم م  ههع وترات التاريخ اإل المت ونت اليصنور   

 الو ة .

 مشكلة البحث: -4

لهذا الموضوع ال ثير م  المصا ب التت ااجهتنت هثلناء إنجنال     لقد ا ت   كرا تت

هذا ال لن  االتنت من  ههمهنا نقن  ًينا المراجن  اللديثنخ خا نخ ا جل ينخ ملهنا            
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ا ندم ا نتةا تت التيامنل ميهننا من  تلن  المراجن  ا جل يننخ لضنيق مطنتوى اللغننخ         

خ ااقتلناء  اإلنجليطيخ القد تغل    ل  تل  الصيوًخ ًالوقوس  ل  المصاكر المتادن 

ه  نننر قننندر مننن  المراجننن  اليرًينننخ اللديثنننخ اا تيضننن   ننن  المراجننن  ا جل ينننخ      

 ًاللصوف  ل  ا  ماف المترجمخ إل  اللغخ اليرًيخ ا ذل  ا جل يخ.

ااجهتلننت ًيننا المصننا ب وننت تننواور المنناكم اليلميننخ ًغننطارم وننت ًيننا ا دننداف 

الت ناليق المالينخ    اندرتها وت هدداف هخرى  ام  الصيوًات التت ااجه  ال اد 

ال اهظنننخ المترت نننخ  لننن  التلقنننل مننن  م نننان إلننن  وخنننر ادنننراء ال تنننب االتصنننوير   

 االة ا خ هذا إل  اير ول  م  الصيوًات التت تتيرض ال ادثي  كالمًا.

ا اننن  دصننيلخ هننذح الجهننوك ال  يننرم قنند هتادنن  لل ادنن  اإلطننالع ااال ننت اكم منن     

ات وات اليالقنننخ ًموضنننوع  مجمو نننخ هامنننخ مننن  المصننناكر االمراجننن  االنننداري    

 الدرا خ.

الننع يننث   طملننا مننا القيلنناح هثلنناء جمنن  المنناكم اليلميننخ ًخا ننخ هن جننل المصنناكر        

ال يطنةيننخ  ت نن  ًاللغننخ اليونانيننخ  االمصنناكر اليرًيننخ  لنن   ثرتهننا اتينندكها وننان     

إال منا نجندح مت رقنًا ونت      –اللهنع   –ميظمها ير ط  ل  الجاننب اللرًنت االطيا نت    

ب  ل  الجانب الثقاوت االتجاري وضاًل    هن ميظمها قد التطم الصنم   ثلايا ال ت

دياف ًيا ا دداف التاريخيخ  اال نجد لنذل  ت رينرًا ها تيلنياًل ًاإلضناوخ إلن  قلنخ       

 دك الذي  تلاالوا الموضوع دديثًا م  المختصي  الير  االمطلمي    منا لاك من    

مراجن  هجل ينخ اهنذا منا      نيوًخ هنذا الموضنوع ضنرارم رجو لنا إلن  مصناكر ا       

 يتةلب جهوكًا مضليخ ترجمخ ما يوجد ويها م  ميلومات تخ  هذح ال ترم.

لقد هقدم   ل  اختيار هذا الموضوع اهنا ه لنع هننه دناا  اهن لنه جواننب خا نخ       

ايجننب هن ييننالع ًموضننو يخ  هقنندم   ليننه متطننل  ًنناإلراكم ااالنليننال لللقيقننخ        

ات اللضنناريخ ًنني  الةننروي  خننالف قننرن منن  التاريخيننخ  ننا يًا ال ننتخالص اليالقنن
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الطمننان  امننا رونن  ولنن  منن  مياهنندات الهدنننخ  ا هننوك ا مننان  ا ي يننخ مياملننخ         

ا  ننرى  امننا يلننتع  نن  ولنن  منن  مواثينن  امرا ننالت ا مليننات ال ننداء  ااتصنناف  

 ثقاوت اتجاري ااثر اللرا   ل   ل ول .

 ت ننات كاخننل لي يننا  اقنند ا تمنندت وننت  تاًننخ هننذا الموضننوع  لنن  مننا يوجنند وننت الم    

اخارجها و اللط خ للم ت ات اللي يخ ا تمدت جاميخ الج ل الغرًت ًالطاايخ اجامينخ  

ال ات  اجاميخ نا ر ا مميخ ا ليخ الد وم اإل الميخ امر ط الدرا ات التاريخينخ  

التننت  اننن  ا ننت اكتت ملهننا   يننرم ا ظيمننخ وننت جمنن  المنناكم اليلميننخ ًخا ننخ وننت      

 ت االتجناري  ثنع ا نت مل  النلق  ا خنرى ههمهنا م ت نخ        الجانب اللرًت االطيا

 ليخ اآلكا    راته ام ت خ اآلكا  ًطاارح ا ليخ اآلكا  االيلوم ًندر همنا ًاللطن خ    

للم ت ات خارج لي يا م ت خ جاميخ هم كرمان ًالطوكان اادتري  ًينا ال تنب من     

ر ويمنا  م ت ات م  مصنر ا نوريا جلن هع لنت ًينا ا  ندقاء اا نت دت ملهنا  ثين         

يخ  ًلثت اًخدمخ خا خ وت الجانب الثقاوت االتجاري ا منر النذي ولنل ال ثينر     

 م  الصيا .

 

 مكان الدراسة التي سابقتها: -5

لقنند قنندم ال ثيننر منن  ال تننا  االم رخننون اليدينند منن  ال تننب اا ًلنناف االننداريات   

 االدرا ات الطاًقخ ام  هذح الدرا ات:

يطنةننخ االشننرا ا كننن   اإل نن لدريخ   اكينن  وتلننت  اليالقننات الطيا ننيخ ًنني  ً   -

 م.2997

 ت.-طارا ملصور  ًيطنةخ االيالع الخارجت  القاهرم  ك -

 ت.-  ه  الير  االرام  ترجمخ: ملمد الهاكي دييرم  القاهرم  كقوال يلي -

هاينند (ست تنناريخ التجننارم وننت الشننرا ا كننن  ترجمننخ تووينن  ال  يننر  القنناهرم    -

 م.2992
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 التلليليخ الطاًقخ ثع اال ت اكم ملها وت إ داك ال ل : اهلاز اليديد م  الدرا ات

اليالقات ًي  الدالخ ال يطنةينخ االقنوى اإل نالميخ  هدمند   ند ال نريع  نليمان          -

 م  ر الخ ك توراح.2977جاميخ القاهرم  

ملنن  ملمنند الطننيد  اليالقننات ًنني  اإلم راطوريننخ ال يطنةيننخ االمطننلمي    ليننخ      -

 الخ ك توراح.  ر 2990اآلكا   ي  الشم   

دقيقخ قدم  هنذح الدرا نات الطناًقخ ووالند  ظيمنخ لل لن  اهوناكت هنذح الدرا نات          

لل اد  وت هذا المجناف   منا توضن  هنذح الدرا نات الطناًقخ ال ن  ي  نت هن هدنير          

إل  هن هذح هاف كرا خ ر طت ثقلها  ل  الجوانب اللرًيخ االدًلوما نيخ االثقاوينخ   

 للضاريخ ًي  الي ا يي  اال يطنةيي .االتجاريخ م  دي  االتصاالت ا

اه ننذا يتضنن  هن موضننوع ال لنن  هننو قننديع منن  اللاديننخ الطمليننخ  ال نن  ييينند وننت   

لمانلنا الننراه  ه ثنر منن  هي اقنن  مضن   هننذا من  ناديننخ امنن  نادينخ هخننرى وننان      

هلاز اليديد م  الدرا ات التت ا تمدت  ليهنا ونت هنذا ال لن  جناء هال هنا مقطنمًا        

الميخ المتتاًيننخ اخا ننخ وننت اليصننر الي ا ننت ا اف اه ننذا   دطننب اليصننور اإل نن 

هخننذت هننذح الدرا ننخ ملللنن  وخننر لوضننيها وننت إطننار لملننت ملنندك امتننراً  اهننو  

القرن الثانت الهجري إضاوخ إل  ول  وان الدرا ات اا ًلاف التت تتلااف جوانب 

اليديند من     م  تاريخ اليالقات اإل الميخ ال يطنةيخ قليل اهو ا مر الذي ي ت  همام

الدرا نننات خا نننخ اهن تننناريخ هنننذح اإلم راطورينننخ تننناللم ا اا نننب مننن   هنننور    

 اإل الم.

 تقويم المصادر والمراجع: -6

قد ا تمدت وت هذح الدرا خ  ل  اليديد م  المصناكر اليرًينخ التاريخينخ اهنت ونت      

 -الواق  اليخ ًالت ا يل    تل  اللق خ الهامخ م  التاريخ اإل المت ههمها:

لقنند ا ننتيلا وننت هننذا اإلطننار ًمجمو ننخ منن    ذات الصااب ة التاريةيااة: المصااادر -أ 

 المصاكر االمراج  المهمخ ملها  ل    يل المثاف ال اللصر:
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 تننننا  حوتننننوح ال لنننندانح للنننن الوري: هدمنننند ًنننن  يلننننت ًنننن  جنننناًر           -

م  اهننو هاف منن   تننب وننت ال تودننات اإل ننالميخ اقنند       791/ه109ت:

االلتنطام ًأخ نار ال تنوح ايندار     تمط  وت  تاًخ هذا ًاإل لاك االدقنخ ونت   

هذا ال تا  دوف ميروخ داف القةر الم توح  هل ونت   لنوم ها  نللًا     

 ننه  لن  ضنوء ولن  يطنتةي  الخلي نخ ها ا مينر التصنرس ونت هدوالنه           

اد انه الماليخ  ايمتال الن الوري ًالثقاونخ الوا نيخ التنت جيلتنه يتلنااف       

ًنت ولطنب ًنل دنمل      موضو ات مختل خ ال تقتصر  ل  الجاننب اللر 

المطالل الطرا يخ االخراجيخ  ااالقةا نات  االمياهندات  اقند هوناض     

وت اللدي     الثغور وت اليصنر الي ا نت اوتنوح الجطينرم اثغورهنا      

التت  ان  ال تقل ههميخ اخةورم  ن  الثغنور الشناميخ اقند ادنتمل هنذا       

 ال تا   ل  ال ثير م  الت ا يل المهمخ.

 تمدنا  لينه هنو حتناريخ الييقنوًتح لم ل نه هدمند       المصدر الثانت الذي ا -

م  النننذي  نننان م رخنننًا 790/ه174ًننن  هًنننت ييقنننو  ًننن  ااضننن   ت: 

ارجالنننه ونننت الوقننن  ن طنننه اات ننن  ونننت  تاًنننه هنننذا التطلطنننل التننناريخت   

اا دننداف ارت ننه دطننب الخل نناء منن  مرا ننام تطلطننل ا دننداف دطننب    

اإل ننالم  الطننلي  اخصنن  الم لننق الجننطء الثننانت منن   تاًننه لتنناريخ         

وتيرض لذ ر الخل اء ااددًا تلو ا خر ًش ل م ثق اكقي   او نر االم  

 الخل اء ا  ار رجالهع االلمالت اللرًيخ التت قاموا ًها.

م  م  المن ل ي   911/ه327ييد الم رخ ملمد ً  جرير الة ري  ت:  -

الننذي  ال النن  لل ادنن  وننت مثننل هننذح الموضننو ات منن  الرجننوع إلننيهع    

خ ا منع االملنوزح ههنع مصندر ونت التناريخ اإل نالمت        اييد  تاًخ حتاري

دت  نهايخ القرن الثال  الهجري  ا ل  الراع من  تغلنب طناً  الطنرك     

 لنن  مننا دننواح منن  ميلومننات  وانننه يينند هاف  تننا   امننل وننت التنناريخ    

ايتيرض القطع الثانت  اهو الجطء الذي يهع موضو ًا لدرا خ التاريخ 
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اقند  ثرننا ونت    ه 371االي ا يخ دت   لخ اإل المت وت ال ترم ا مويخ 

هذا ال تا   ل  ماكم اطيرم ه انتلا  ثيرًا  ل   د جواننب متيندكم من     

 هذح الر الخ.

ما ويما يخ   تا  حنهايخ وت طلب اللط خح للشيطري:   ند النردم    ه -

م  وقد ارك ويه مللن  خناص ًاللطن خ ونت     2301/ه004ً  نصر  ت: 

-003إلم راطننننور ليننننو الطنننناكع حًيطنةننننخ حاالننننت المديلننننخح دق ننننخ ا

مح ادققه الطيد ال ال اليريلت ادتمل  ل  ميلومنات  921-779/ه377

قيمخ    الليام االقتصناكيخ ونت الدالنخ ال يطنةينخ دين  تينرض لشنرح        

الل ايات  اموقق د ومخ من  التجنار ا جاننب  امن  ًينلهع المطنلمون        

يجندك ًياننًا ًالطنل     امياملتهع اتلديد إقامتهع االطل  التت يشترانها  ما 

 الصاكرم م  ًيطنةخ اتل  التت ترك إليها.

ًصنورم   -المصاكر التاريخيخ المتأخرم: ه تمند الم رخنون المتنأخران     -

 لنن  راايننات منن   نن قتهع منن  المنن رخي  ا االننل ويمننا يخنن    - امننخ 

موضو لا  إال هن الدارع ييثر وت طيات هذح المصناكر  لن  رااينات    

ب ا االل واً  ا ثينر ينذ ر ونت  تاًنه حال امنل      وريدم اير ااركم وت  ت

وت التاريخح راايات ات ا ير جديندم ال نيثنر  ليهنا ونت المصناكر التنت       

 نن قته   ننذل  اًنن  خل ننان وننت  تاًننه حاويننات ا  يننانح ااًنن  ط اط ننا     

 االقلقشلدي  االلويري  اايرهع.

 المصادر الج رافية: -ب 

هنصب اهتمام الجغنراويي  همثناف: الييقنوًت  اا  نةخري  االمقد نت  ااًن        

ات الن الك  ا ته  ااً  دوقل   ل  ا ق الةرا اتقندير ثنر  رخركاوًه  ااً  

لميروخ قدرتها  ل  كو  الجطيخ  االخراج  اهو ما يطم  ًالجغراويخ اإلكارينخ  

 انذ ر م  ًي  الذي  تم  اال تيانخ ًهع وت هذح الدرا خ:
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م  منن  ه ننل 921/ه377ًنن  خركاوًننه: هًننا القا ننع   نند ا  ًنن    نند ا   ت:   ا

وار ت ا ت اك م  ا ي ته  ناماًل ونت ال ريند ونت اللصنوف  لن  قندر   ينر من           

الميلومننات  لنن  ا قنناليع ال يينندم  ايلتننوي  تاًننه حالمطننل  االممالنن ح  لنن         

طنريقي  مهمتني    ا ق قيمخ للةرا التجاريخ: ال ريخ االماليخ  اتلديد ًما ويه 

يطل هما التجار اليهنوك من  هارًنا إلن  الهلند االصني   هدندهما يمنر ًالطنوي            

اال لر ا دمر  اا خر ًأنةا يا إل  ال رات  اال يقنل ههمينخ  ن  ولن  ا ن ه      

لةري  التجار الراع إل  الجلو   منا يقندم لمنا  تاًنه ا ن ًا للةنرا الم كينخ        

المتنه للثغنور النرام  ن  مطنلع ًن  هًنت        إل  ًيطنةخ  اقد ا تمد اً  خرواكًنه ق 

 مطلع الخرمت.

م  واننه  931/ه317هما  تا  حالخراج اضيته ال تاًهح  لقدامخ ً  جي ر  ت: 

يتلااف ميلومات إكاريخ  اماليخ  جغراويخ  ااقتصناكيخ  اتاريخينخ   ن  الدالنخ     

اإل الميخ  انظام الثغور ويها  اما جاارها اقد ط   جطء م  هنذا ال تنا  ونت    

ويل  تا  حالمطال  االممال  الً  خرواكًه  اقد هخذ قدامخ    مطلع الخرمنت  

 هيضًا  ل ما يتيل  ً يطنةخ اهاقات اإلاارم ويها.

م  واننه ييند منن    2777/ه397همنا المقد نت: ملمنوك ًنن  هدمند ًن  ملمنند  ت:      

ه  ننر الجغننراويي   ا تاًننه حهدطنن  التقا ننيع وننت ميروننخ ا قنناليعح منن  ال تننب        

ا كًيننخ  اقنند اقتصننر ويننه  لنن  النن الك التننت لارهننا  وهننو خال ننخ        الجغراويننخ

لردالتننه الةويلننخ  اخدماتننه للملننوز  اتلصننيله اليلننع  لنن  ال قهنناء االيلمنناء     

اًمثننل  تاًننه هننذح الصننورم اللضنناريخ لليننالع اإل ننالمت مقنندمًا ويننه ميلومننات     

ع تاريخيننخ مهمننخ دننوف هجلنناع الطنن ان اميننولهع الطيا ننيخ االديليننخ ا ننناكاته        

 اتجارتهع.
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 المصادر غير العربية: -ج 

ييد ثيووان  هدهر م   تب م  م رخت ًيطنةخ دوف هنذح ال تنرم  نان  نلتت     

مح ا ان م  رجاف الدي   اتيند دوليتنه التنت كانهنا     727-057/ه173-242ح

م من  هدنهر اللولينات ال يطنةينخ رانع منا       727-727/ه173-295ًني   نلتت   

يلمينخ  إال هن  تاًنه وا قيمنخ   ينرم ًخا نخ      ي خذ  ليه م  االوتقار إل  الدقنخ ال 

ًاللطنن خ  خ ننار القننرني  الطنناً  االثننام  الميالكينني    ن م ل همننا ا تمنند  لنن    

مصاكر قديمخ  وقدت الع يصللا ملها إال ما نقله هو  لهنا   نار ثيوونان   لن      

اللظام اللولت المرتنب دطنب الطنلي  ا نان  لند تلاالنه للينام إم راطنورًا من           

ًيطنةننخ يتلننااف ًال لنن  تنناريخ منن   ننان ييا ننرح منن  خل نناء الدالننخ         هًنناطرم

اإل ننالميخ  امنن  ا دننداف التاريخيننخ المهمننخ و ننر هخ ننار  نن ارم نق ننور إلنن          

 م  اهارك للا نصوص االت اقيخ.779/ه292الرديد طل ًا للطالم  ام 

م النذي  747/ه119هما م  م رخت ال رنجخ وقد رجيلنا إلن  المن رخ إيلهنارك:     

تاًننه ح ننيرم دننارلمانح ههننع نمننووج التننراجع  لنني  وننت  صننر دننارلمان   يينند  

ولطب  اإنما وت هارًا اليصور الو ة  اهدار ويه إل  اليالقات الوكيخ التت 

قام  ًي  دارلمان  اهاران الرديد  االهدايا التنت ت اكالهنا اينر هن منا وهنب      

قيقنخ التاريخينخ   إليه دوف ط ييخ هذح اليالقات امراميها ًييدم  ل ال يند  ن  الل  

ل لننه  شننق ملننذ تلنن  ال تننرم الم  ننرم ارًمننا كان هن يقصنند  نن  مةننام  القننوى  

 الطيا يخ اليرًيخ ًالمشرا  امخ اولطةي  ًخا خ.

اا تيلا وت كرا خ ملهجيخ هذح المصاكر ً تب ملاهع ال ل   لد المطلمي  التت 

    يل المثناف:  ه انتا  ثيًر  ل  الوقوس  ل  جوانب  ثيرم م  الموضو ات ملها  ل

 لننا  مننلهع ال لنن  وننت التنناريخ االتننداي  التنناريخت  لنند اليننر  للنند تور ملمنند   نند  

ال نننريع النننواوت  ا تنننا  التننناريخ اليرًنننت االم رخنننون لشنننا ر مصنننة    االتننناريخ   

االمرخون الير  الطيد   د اليطيط  الع  الجغراويا االنردالت لل نوال لًناكم املناهع     
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  اليلمنننت ل رانتنننط رالنتننناف  اتننناريخ ا ك  اليرًنننت    اليلمننناء المطنننلمي  ونننت ال لننن  

الجغراوت ل راتش ووط ت  املهع اللقد التناريخ اإل نالمت االمنلهع ا ارًنت  لليمنان      

المطتشرقون اًيا قضايا التاريخ اليرًنت اإل نالمت  ااإلطنالع  لن       :ااوت امقالخ

دنوف كيللنا    ما  ت وح م  م اد   لمينخ كقيقنخ ونت هنذا الموضنوع للتينرس  لن  رالهنع        

ادضننارتلا  ا لنن  الننراع منن  هن ًيننا المطتشننرقي   نن  التنناريخ اإل ننالمت مثننل        

ًرا لمنننان  وننناليليق  اهننناملتون  نننب  ا راتش ووطننن ت  ااينننرهع ممننن  اتطنننم    

هًلاثهع اليلميخ ًشت  م  الموضو يخ ااال تماك  ل  المصاكر اليرًيخ التت ًنذلوا ونت   

 تننا  اليننر  االننرام  للمننوترخ الرا ننت  نشننرها اتلقيقهننا جهننوكًا مووقننخ  وا ننتيلا ً 

مت 790-717ه.ه.واليليق  الذي تلنااف اليالقنات الي ا نيخ ال يطنةينخ ويمنا ًني   نلتت (       

هي  صر ا  رم اليموريخ اًخا خ وترم د ع اإلم راطوريخ يتووينل اميا نريه من     

دم الدالنخ الي ا ننيخ (المنأمون  االميتصننعت اقنند همندنا هننذا ال تننا  ًميلومنات قيمننخ جدينن    

اممتيننخ  نن  اللننواكف الطيا ننيخ االثننراات الداخليننخ ًخا ننخ ثننورم تومنناع الصننقل ت    

اثورم  اي  الخرمت  اهذح الميلومات تيطر للا ًة ييخ اللناف ال لن  ونت ًلناء هناتي       

الدالتي  الداخلت  اوت ثقاوتهما المت اكلنخ ا منر النذي م للنا من  ر نع  نورم ااضنلخ         

     القخ الدالتي  ًصورم  امخ.

 منهج البحث: -0

تيتمد الدرا خ  ل  الملهع ال لثت القالع  ل  جم  الماكم التاريخيخ من  مصناكرها   

ا اليننخ الميا ننرم امراجيهننا الثانويننخ  دينن  تشننمل المصنناكر ا  ننليخ اليرًيننخ      

اا جل يننخ إلننن  جاننننب المصنناكر اللديثنننخ التنننت تتلننااف تاريخينننخ ادضننناريخ  ننن     

لمننلهع التنناريخت منن  اللننرص  لنن    موضننوع ال لنن  ادطننب متةل ننات اليلميننخ ل  

تما نن  الموضننوع ااددتننه اوقننًا لتطلطننله الطملننت القنند تاًينن  وننت هننذح الدرا ننخ     

 -الملهع التاريخت التلليلت وقد قطم  ال ل  إل  وصوف  ل  الللو  التالت:
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 لوانه (اليالقات اللرًيخ ًي  الي ا يي  اال ينطنةيي ت اتلاالن     الفصل األول:

الصننراع الي ا ننت ال يطنةننت اه نن اًه  ااضننل  و ننرم      وننت هننذا ال صننل ط ييننخ   

الصنننراع اإل نننالمت المطنننيلت ًننني  الةنننروي  مننن  خنننالف الجهننناك  لننند المطنننلمي   

االلننر   لنند ال يننطنةيي   ثننع تةرقنن  إلنن  كرا ننخ اللظننام النندوا ت (منن  دصننون  

اثغورت او رته ًيا الميارز اللرًيخ االثورات الداخليخ التت  ان لها هثنر  لن    

   ما داال  ميالجخ قضيخ ا  رى نتاجناً  لتلن  اللنرا  اطريقنخ إجنراء      الجان ي 

 ال داء امياملخ ا  رى لدى الةروي .

: وهننو خنناص (ًاالتصنناالت الدًلوما ننيخت اقمنن  وننت هننذا   الفصاال الثااانيهمننا 

ال صل لدرا خ تلليليخ للمرا الت التت تم  ًي  ًيا الخل ناء الي ا نيي  اًينا    

اتةرق  ًيد ول  إل  كرا خ الط ارات  مظهر من  مظناهر   ا ًاطرم ال يطنةيي   

االتصاف الدًلوما ت  إو ا تد   هذا االتصناف ونت ًينا ا دينان إر ناف  ن راء       

ام يننوثي  لالت نناا دننوف همننور تتيلنن  ًنناللر  اايرهننا  املاالننخ ميروننخ مننا إوا    

 اننن  هننذح االتصنناالت  ننواء الم توًننخ ملهننا  هم الشخصننيخ  قنند هكت إلنن  اللتننالع      

المرجوم  اداال  كرا خ المتغيرات الجديدم وت هذا المجاف التت  هنرت ًظهنور   

كالننخ ال رنجنننخ وننت الغنننر  ا اراًنننت قننوم جديننندم ملاوطننخ لل ينننطنةيي   ا هنننور     

ا مويي  وت ا ندل  ملاوطي  للي ا يي   اما تع ًني  تلن  النداف من  تلال نات امنا       

 إوا  ان  ههداس تل  التلال ات.

ال يقتصنر  لن  اليالقنات الطيا نيخ االصنراع اللرًنت        ادي  هن الموضوع

 ولطب وانلا هوركنا وصلي  وخري  لدرا خ الجوانب ا خرى وت هذح اليالقات.

: موضوع (اليالقنات الثقاوينخت النذي تيرضن  وينه      الفصل الثالثوتلاال  وت 

ار إل  المرا ط الثقاويخ االط ارات اليلميخ ًي  الدالتي  التنت ورضنتها ط يينخ اللنو    

ااالدت نناز اللرًننت هديانننًا  االطننلمت هديانننًا هخننرى  اطردنن  موضننوع تلظننيع       
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ًيننا الننردالت اليلميننخ التننت قامنن  ًهننا النندالتان االتننت  نناهم  وننت االمتننطاج       

اللضاري االت اكف الثقاوت اانتقل  ًيدها إل  كرا خ تأثير الصنراع اللرًنت  لن     

 ري االثقاوت ًي  الةروي .الليام الثقاويخ اهل داف الصراع كان االتصاف ال  

: وتلاالنن  ويننه (الصننالت التجاريننخ ًنني  الننداليتي ت دينن    الفصاال الرابااعهمننا 

تةرق  إل  كرا خ مرا ط الت اكف التجناري ونت الندالتي   ليتهمنا االطنل  المت اكلنخ       

ًيلهمننا   مننا تيرضنن  لدرا ننخ ا ننةاء التجننارم ًنني  الةننروي  االةننرا التجاريننخ     

تهننا وننت نقننل اللصننال  ًنني  الملةقتنني  اهخيننرًا تلاالنن         (ال ريننخ اال لريننخت اههمي 

اليق ات التت هثرت  ل  الصالت التجاريخ  واء  ان  هذح اليق ات ثورات كاخليخ 

 هم دراًًا خارجيخ.

اهنهيلا الدرا خ ًخاتمخ ا تيرضلا ويها ههنع اللقناط التنت طردلاهنا االلتنالع التنت       

الخننرال  التوضننيليخ التننت ت نني     مجمو ننخ منن   إللننااتو ننللا إليهننا  ًاإلضنناوخ إلنن    

اللوادت الجغراويخ للدالتي  دداكهما اثغورهما  انلقت الضوء  ل  مرا نط الصنراع   

امواق  االدت ا ات اللرًيخ التت كارت ًيلهما إًان ال تنرم الطملينخ موضنوع الدرا نخ      

ك  ذل  خرال  ت ي  المرا ط الثقاويخ االةرا التجاريخ   ما ادتمل  الدرا نخ  لن   ند   

 م  المالد  التت ترت   ًالموضوع ارت اطًا اثيقًا.

 واهلل ولي التوفيق
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 تـمـهـيـد -2.2

األول ))سقوط  التطور في العالقات اإلسالمية البيزنطية في العصر العباسيمظاھر 

 الخالقة العباسية(( وركود المشاريع التوسعية
 

( خط تقسم واضح في قصةة  م817يعتبر ارتداد المسلمين عن القسطنطينية سنة )

رهةا  العالقات اإلسالمية البيزنطية، ونقطة تحول في نظةم الةدولتين الداخليةة، تجلةا   ا    

فةةي المجةةرى العةةام لعةةاه العالقةةات، دلةةد  ن نعةةود الةةدولتين انصةةرفا إلةة  معالجةةة         

المشاكل الداخلية التي انبثق خطرها بعد انتعاء واقعة القسطنطينية، وناءت في بعة   

،مظاهرها نتانًا و حداث
(1)

فانغمسا الدولة اإلسالمية فةي ممةار حركةة سةرية ترمةي       

صةاحبة السةلطان والملمةة العليةا فةي الدولةة، و  بةا        إل  القضاء عل  الخالفةة األمويةة   

التةةاريأ  ن هةةاه الحركةةة التةةي نبتةةا بةةاورها بعةةد معركةةة القسةةطنطينية كانةةا م دنةةًا        

بانتعةةاء عصةةر الشةةام الزاهةةر ومجةةد دمشةةق القةةاقم علةة  تحةةدا القسةةطنطينية وإ هةةاق     

، بغداد تباعد  رضيعا، وبشيرًا بقيام الدولة العباسية التي عملا عل  اتخاد عاصمة لعا

بينعما وبين عاصمة البيزنطيين، واختلفا في  حالمعةا ومطامععةا عةن  هةداش دمشةق      

وعزمعا عل  السيطرة عل  العاصمة البيزنطية.
(2)

 

تربع علة  عةر    ه( 121م/847فبعد وفاة الخليفة األموا هشام بن عبد الملد )

العربيةةة القاقمةةة علةة  الخالفةةة  اةةخاا ضةةعاش العمةةة والعزيمةةة تخلةةوا عةةن تقاليةةدهم   

الجعاد والوقوش بالمرصاد لحركات الطامعين في مركزها واقتنةاا الفةرا لتوسةيع    

رقعةةة  راضةةيعا علةة  حسةةاط البيةةزنطيين، اسةةتطاعا إلةة  دلةةد سةةبياًل، ولمةةن علةة          

النقي  من دلد سقط  ولئد الخلفةاء صةرع  للغةواقي والشةراط، ومةدوا عبيةدًا للةبالد        

الخلةةق واللغةةة، ولةةالد لةةم يمةةن متغربةةًا  ن تنطلةةق مةةن      والشةةعوات ونمةةادح انحطةةا    

معاقلعةةا العوامةةل العدامةةة المامتةةة فةةي نسةةم الدولةةة األمويةةة، وتنةةدفع للتفشةةي مةةن سةةادة   

،الدولةةة التةةي فن  فةةول نجمعةةا   
(7)

فمانةةا  ولةة  هةةاه العوامةةل اسةةتيقاب رو  العصةةبية      

                                                           
 .77، 78، ا 1511إبراهيم العدوا، اإلمبراطورية البيزنطية والدولة العباسية، القاهرة،  - 1

 .733، ا 1582إبراهيم العدوا، النظم اإلسالمية مقوماتعا الفمرية وم سساتعا التنفياية، ممتبة األنجلو المصرية،  - 2

 .5-7، ا 1578، دمشق، نامعة دمشق، 1نبيه عاقل، دراسات في تاريأ اإلمبراطورية البيزنطية، ح - 7
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اسةتمرت فةي نعةات     والنخوة القبلية بين قباقل عرط الشمال والجنوط تلد الرو  التي

عديدة من  رض الدولة اإلسالمية، ومةدت بقةاع كثيةرة مةن الدولةة مسةرحًا لالصةطدام        

بةةين بعةة  القباقةةل علةة  اةةفاش السةةند واةةواطر صةةقلية، وفةةي  رض خراسةةان وفةةي      

منطقة دمشق نفسعا، وانحطا هيبة الخلفاء األمويين لمناصرتعم هةاا المعسةمر القبلةي    

وع القبليةة المختلفةة علة  حسةس  نسةابعم لخلفةاء الدولةة         و داك، و صبحوا ممثلين للفةر 

اإلسالمية المبرى.
(1)

 

ومما ضاءت في خطورة هاه اانقسامات  ن المسلمين من مير العةرط واسةيما   

مسلمي فارس كةانوا متةامرين مةن األمةويين الةاين نظةروا إلة   ولئةد المسةلمين نظةرة           

ن مةةةوالي ا يصةةةح مسةةةاواتعم  قةةةل مةةةن نظةةةرتعم للمسةةةلم العربةةةي، فةةةاعتبرهم األمويةةةو

بالمسلمين العرط في النواحي ااقتصادية واانتماعية.
 (2)

 

وبالد كان الجو معيأ لع اء الموالي لغرط األمويين الضربة القاضية لو تعيأت 

لعمن قيادة منظمة، وفةي الحقيقةة كانةا هةاه القيةادة تسةرع الخطةر لتقةدم الصةفوش، إد          

علي الحانقين عل  األمويين لقةتلعم  عظةم رنةااتعم    وندت باور الشيعة  نصار سيدنا 

في فارس واسيما خراسان موطن الموالي، تربية صالحة للنمو واا دهار.
 (7)

 

علةة   ن اةةمم األمةةويين  دنةةا بةةاألفول عنةةدما اسةةتطاع العباسةةيون  ن يةةدمجوا     

 دعواهم مع العلةويين تحةا سةتار المطالبةة فل البيةا العااةمي باعتبةارهم  عضةاء هةاا         

الفةةرع العااةةمي مةةن قبيلةةة قةةريش، فمةةان الشةةيعة يعتقةةدون  ن حقةةوق البيةةا العااةةمي      

تنحصر  ول األمر في ساللة علي ابن  بي طالس.
(4)

 

عل   ن العباسيين عرفوا كيف ينفةردون بةالموقف، إد سةرعان مةا اسةتغلوا حالةة       

عم حق الدفاع اانقسامات في الدولة األموية وانتشار التامر بين الموالي، فادعوا ألنفس

عةةنعم وعةةن إعةةادة الةةدين الحةةق انحةةراش بةةه األمويةةون عةةن نةةادة الصةةواط، فأصةةبح       
                                                           

 .11-13نبيه عاقل، دراسات في تاريأ اإلمبراطورية البيزنطية، ا  - 1

 .711العدوا، النظم البيزنطية، ا  - 2

 .227، ا1577المسعودا، مروح الاهس ومعادن الجوهر، تحقيق: مفيد محمد قميحة، بيروت،  - 7

 .112نبيه عاقل، دراسات في تاريأ اإلمبراطورية البيزنطية، ا  - 4
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العباسيون  عماء حركة المعارضة للبيا األموا والمنظمةين لعةا حتة  نجحةوا  خيةرًا      

في إاعال نيرانعا في خراسان.
(1)

 

م( نشر  بو مسلم عامةل العباسةيين فةي خراسةان     848-ه127ففي رمضان سنة )

ألسود رمز لواء، والاا  صبح إد داك اعار العباسيين، ودخل "مةرو" عاصةمة   العلم ا

خراسان،  م تابعا القوات العباسية سيرها إل  العراق تحا قيادة عبد اهلل بن علي عم 

-ه172السفا ،  ول الخلفاء وقضا هناك في معركة الراط ) حد فروع دنلة( سةنة ) 

باسيين مةن إتمةام دلةد النصةر بةالقب       م( عل  نند األمويين، وتممنا نيو  الع813

عل  مروان الثاني فخر الخلفاء األمويين في بلدة )بوصير( بالقطر المصرا وقتله.
(2)

 

وإن سقو  األمويين يعد حد ًا هامًا فةي التةاريأ اإلسةالمي، فلةم يمةن معنةاه  وال       

ة  سرة وقيام  سرة ميرها فةي الحمةم فحسةي، وإنمةا  ال بسةقو  األمةويين  يضةًا عظمة        

إقليم الشام الاا كان يحتل مركزًا استراتيجيًا هامًا في الدولة اإلسالمية،   ر كثيةرًا فةي   

تونيه النشا  الحربي اإلسالمي،وبقيام العباسيين في الخالفة انتقل مركز اإلسالم إلة   

الشرق، حيث  سسوا عاصمتعم الجديةدة، بغةداد علة  ضةفاش دنلةة، و خةاوا ي قلمةون        

اء البيزنطيين عل   ساس هاا الوضع الجديد، فمان بعد الشقة بةين  سياستعم واسيما إ 

بغداد والقسطنيطينية مدعاة لرسم سياسة حربية نديدة اختلفا عةن سياسةة دمشةق ولةم     

تدخل دور التنفيا الجدا إا  من الخليفة هارون الرايد.
(7)

 

قيةام  وظلا الدولة البيزنطية إل  ععةد هةاا الخليفةة العباسةي كةالد عةانزة عةن ال       

برد فعل حربي عل  نطةاق واسةع، واسةتغالل فتةرة اانتقةال بةين األمةويين والعباسةيين         

واختالل  وال الدولة اإلسالمية إبانعا لتستعيد ما ضاع من  راضعا، فقةد اةغلا الدولةة    

البيزنطيةةة بحركةةة نةةدل دينةةي سةةاعد علةة  ظعورهةةا نجةةا  البيةةزنطيين فةةي الةةدفاع عةةن  

المسلمين، دلد  ن اإلمبراطور ليو الثالث اإليةورا   عاصمتعم القسطنطينية ضد هجوم

                                                           
 .217فا يليف، العرط والروم، ترنمة: محمد العادا اعيرة، القاهرة، د.ت، ا  - 1

 .215-217فا يليف، المرنع نفسه، ا  - 2

 .712العدوا، النظم البيزنطية، ا  - 7
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منقةةا القسةةطنطينية مةةن حملةةة اةةعواء علةة  عبةةادة األيقونةةات،  ا الصةةور ا لمقدسةةة          

والتما يةةل التةةي تصةةور العةةاراء والقديسةةين،  
(1)

وتعةةرش سياسةةة هةةاا اإلمبراطةةور فةةي    

ما يةةةل التةةةاريأ البيزنطةةةي باسةةةم الحركةةةة الاليقوانيةةةة،  ا الحركةةةة ضةةةد الصةةةورة والت 

المقدسة وعبادتعا وإصال  الحالة الدينية وتطعيرها من المادبات.
 (2)

 

عل   ن  صول هاه الحركة الدينية التي انفجر بركانعا بعد ارتداد المسةلمين عةن   

قسطنطينية ترنع إل   اباه تلد الحوادث التةي  حاطةا بالدولةة البيزنطيةة وعاصةمتعا      

جةاه  اةبه بةالمعجزات، ممةا نعةل النةاس       إد نجا الدولة من   مةات وكةوارث حربيةة ت   

وهم عل  نانس عظيم من التدين في تلد العصور الوسط  األول  علة  ااعتقةاد بةأن    

قوى سماوية هي التي  نقات الدولةة مةن هةاه األخطةار المتمةررة، وفةي الحقيقةة كانةا         

 األيقونات عاماًل هامًا في الديانة المسيحية.
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 البيزنطية في العصر العباسي األولاإلسالمية العالقات الحربية 

 م(740-057/ھ131-231العالقات اإلسالمية البيزنطية في العصر العباسي األول )

 اإلسالمية البيزنطية يف العصر العباسي األولالعالقات احلربية  -1.2
 

 في العصر العباسي األول طبيعة الصراع العباسي البيزنطي -2.1.2
 
 

 :الصراع إسالمي في المشرق -أ

لم يظعر الصراع العربي البيزنطةي مةع بدايةة الدولةة  العباسةية، بةل هةو صةراع         

واضةح بظعةور اإلسةالم    مةا قبةل ظعةور اإلسةالم،  ةم تطةور بشةمل        يعود إل  فتةرة   قديم

المسةلمين الجعةاد فةي سةبيل اهلل، لنشةر الةدين بةين النةاس عمةاًل بقولةه            عل  الاا فرض

ََ َلاااا         تعةةةال : )) ََيرَا َوَلَ ااانف َأكلَ اااَر الإفاااا ََ َ َشااايرَا َوَنااا َلَإاَك َإلفاااا َكاففاااَة ليَإفاااا َوَماااا َأرلَسااا

((.َيعلََُموَن
(1)

 

 و الفتح من  نل اانتقةام والتعةالي، ولمنةه    فالجعاد في اإلسالم ا يستعدش الغزو 

في الحياة ت دا إل  بنةاء مجتمةع تتالاة  فيةه مفةاهيم الةنظم القبليةة         ةدعوة لنظرة نديد

البالية، من عصبية، وتمتالت لتحل محلعا نظم سامية تمفل إلتباععا العدالةة والمسةاواة   

والطمأنينة، ألنعا تقوم عل  تعاليم مةن القةرفن المةريم   
(2)

تةدعيم هةاا المفعةوم السةامي     ول 

للجعةةاد نزلةةا العديةةد مةةن اييةةات التةةي تحةةث المسةةلمين علةة  تحقيةةق هةةاا المبةةد  كقولةةه   

ََاايللَا َوُھااَو َ يلااَر لفُ االل   تعةةال :  } ُكَتااَ  َلََاايلُ ُل اللَقَتاااُل َوُھااَو ُكاارلَو لفُ االل َوَلَرااو َأن َت لَرُھااوال 

ََرٌّ ََيللَا َوُھَو  ََ َتعلََُماوَن        َوَلَرو َأن ُتَيبُّوال  لفُ الل َوالَهاُ  َيعلََاُل َوَأناُتلل 
(7)

وقةووله تعةال :    

ََ ُيَياا ي اللُمعلَتااَديَن      ََ َتعلَتااُدوال َإنف الَهااَ   ََيَن ُيَقاااَتَُوَنُ لل َو .}َوَقاااَتَُوال َفااي َسااَبيَل الَهااَ  الفاا
(4)

 

صةرة للمسةلمين وفةي    وبعاا يمون الجعاد  عاله لملمة اهلل عز ونل، وإعزا ًا للدين، ون

حدود هاه المبادئ العامة، كان الجعاد في اإلسةالم، نعةادًا مةن  نةل العقيةدة اإلسةالمية       

 وحمايتعا من الفتنة، والتأكيد عل  اريعتعا بحيث يرهبعا من  رادها بسوء.

                                                           
 .27ايية سورة سبأ،  -1

-733، ا1582إبراهيم  حمد العدوا، النظم اإلسالمية مقوماتعا الفمرية وم سساتعا التنفياية، القاهرة، ممتبة األنجلو مصرية،  -2

731. 

 .217سورة البقرة، ايية  -7

 .153سورة البقرة، ايية  -4
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ي فيةةه، عمةةق اإليمةةان وتةةأمين سةةالمة الدولةةة     ناتفةةوظةةل الةةدافع وراء الجعةةاد وال  

عا ويناصبوها العداء، وكةانوا داقمةًا يتطلعةون إلة      نموخالاين يتااإلسالمية من نيرانعا 

النيل منعةا مةن  ةم كةان علة  المسةلمين  ن يتةابعوا رسةالة الجعةاد تطبيقةًا لألمةر اإللعةي             

ولتعاليم الرسول عليه الصالة والسالم.
 (1)

 

وعل  الةرمم مةن  ن الصةراع بةين الةدوليتين العباسةية والبيزنطيةة صةراع داقةم،          

نه لم يقف حاقاًل دون التفاهم، وهةاا مةا يةدفعنا إلة  البحةث فةي طبيعةة هةاا الصةراع،          إف

واألسباط التي حالا دون اعتراش كال الطرفين صراحة بونوط إقامةة سةلم صةريح،    

فقد انتصر المسلمون انتصارات عظيمة و قةاموا دولةتعم فةي معظةم البقةاع التةي كانةا        

وامال  فريقيا، وهةاا ا يعنةي القضةاء علة      تخضع للدولة البيزنطية كالشام، ومصر، 

بيزنطة، إد استمر ونودها في مناطق  خرى معمة كاألناضول والبلقةان، وهةاا يةدفعنا    

إل  طر  تساؤل عن  سباط توقف المسلمين عند هاا الحد، وعةدم اسةتمرارهم فةي مةد     

تةرة  نفودهم علة  بقيةة المنةاطق  البيزنطيةة، ومةن خةالل إطالعنةا علة   حةداث هةاه الف          

نستطيع القول  ن دلةد رانةع إلة   ن الدولةة اإلسةالمية تحةا الخالفةة العباسةية لةم يعةد           

لةةديعا رمبةةة  و مخطةةط للقضةةاء علةة  الدولةةة البيزنطيةةة، وهةةاا فةةي حةةد داتةةه يعةةد  مةةرًا    

مريبًا، إد يقتضي المنطق من الناحية النظرية عل  األقةل  ن هنةاك صةراعًا داقمةًا بةين      

الطةةرفين علةة  الونةةود السياسةةي والقةةوة الحربيةةة للطةةرش     الةةدولتين يحةةتم قضةةاء  حةةد 

ايخر، إن هاا الوضع الغريةس نعةل لةالد الصةراع طبيعةة خاصةة، فعةو مةن الونعةة          

رنحةةان كفةةة  ا مةةن الطةةرفين علةة     بالنظريةةة صةةراع داقةةم مسةةتمر ولمنةةه ا يسةةمح     

الطرش ايخر، كما  نه لم يحل دون التعاون بينعما.
 (2)

 

ليةةزا هةةاملتون نةس  ن الةةدافع الةةاا كةةان وراء محاربةةة  ويةرى المستشةةرق اإلنج 

عم  مةةةراء صةةةفالخلفةةةاء للمفةةةار كةةةان  داء لوانةةةس رسةةةمي وضةةةرورا يقومةةةون بةةةه بو 

                                                           
 .735العدوا، النظم اإلسالمية، ا  -1

 .1571زنطية، ترنمة: عبد العزيز توفيق ناويد، القاهرة، ممتبة النعضة المصرية، يمان، الحضارة البيسستيفن ران -2
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فةةوا عةةن نعةةاد المفةةار وعلةةيعم  ن  الةةاا تفةةرض علةةيعم طبيعةةة الخالفةةة  ا يم  منين لمةةل

مةن بةالء   وا لدى رعاياهم  حقيتعم في  ن يمونوا خلفاء رسول اهلل بما يقومون بةه  موسي

في سبيل نشر اإلسالم ألن الجعاد يممنعم في الوقا نفسه من  ن يحفظةوا لجيواةعم مةا    

تتمتع به مةن سةجايا حربيةة، إد كانةا تلةد الجيةو  هةي عةدتم التةي يةدخرونعا إلخمةاد            

الفتن الداخلية بين القباقل وفي الوايات.
 (1)

لقد بني هاا المستشرق حممه علة  سياسةة    

ل غفة نعات الدولة السياسية فقةط، فةي الوقةا الةاا يجةس علينةا  ا ن      الخليفة في إطار تو

 و نتجاهل الجوانس الدينية ووانبات الحاكم المسلم في هاا المجال فعةو بوصةفه خليفةة    

للمسلمين تقع عل  كاهله مسة وليات دينيةة متعةددة مةن بينعةا وبةدون اةد نعةاد  عةداء          

م األول، والمجتمةةع اإلسةةالمي  انيةةًا، اإلسةةالم،  ةةم نشةةر هةةاا الةةدين إرضةةاًء هلل فةةي المقةةا 

وهاا بالطبع ا ينفي ونود دوافع سياسية  و دنيويةة، ويةرى  سةد رسةتم  ن العةدش مةن       

مارات المسلمين في العصر العباسي األول، كان لمجرد النعس والسلس الشةاقعين فةي   

دلد العصر.
(2)

 

المسةةلمين طةةوال  إن الةةدوافع ااقتصةةادية لةةم تمةةن هةةدفًا  و سةةببًا رقيسةةًا فةةي نعةةاد  

العصور اإلسالمية، وتخلوا المصادر اإلسالمية تمامًا من  ية إاةارة إلة   ن المسةلمين    

كانوا يجاهدون من  نل الوصول عل  الغناقم، باإلضافة إل   ن الدولةة اإلسةالمية فةي    

العصةةر العباسةةي األول لةةم تمةةن فةةي حانةةة إلةة  مةةوارد اقتصةةادية لمةةي تلجةةأ إلةة  القيةةام  

فيعا بايلف من الجند في حمالت تحدث في بالد كثيرة الجبال، وعةرة   بغارات تضحي

المسالد  اديدة البرودة، مير مضمونة النجا  من  نل النعس والسلس.
(7)

 

لقد كانا سياسة التوسع هي سياسة الدولة اإلسالمية فةي فتةرة الفتوحةات األولة      

لعباسةية إلة   قصةة    حتة  نعايةة عصةر الدولةة األمويةة،  مةا قةد وصةلا حةدود الدولةة ا          

اتساع لعا، فقد تغيرت اإلستراتيجية العامة، ومةن هنةا يتضةح لنةا  ن الغةارات العباسةية       

                                                           
 .74، ا1585، بيروت، دار العلم للماليين، 7هاملتون نس،دراسات في حضارة اإلسالم، ترنمة: إحسان عباس وفخرون،   -1

 .233، ا1511ت، دار المشوش، ، بيرو1 سد رستم، الروم في سياستعم وحضارتعم و قافتعم وصالتعم بالعرط، ح -2

 .137-131، ا1511، بيروت، دار العراق للنشر، 7 حمد بن يعقوط بن نعفر اليعقوبي، تاريخه، ح -7
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-177لم تمن دوافععا اقتصادية بل دينيةة وتأديبيةة، فقةد  وصة   بةو نعفةر المنصةور )       

م( قبةةةةل وفةةةةاة ابنةةةةه المعةةةةدا بشةةةةحن الثغةةةةور، ضةةةةبط األطةةةةراش، 881-814ه/117

اع عةةن  الةةدين. وت كةةد  ملةةس المصةةادر اإلسةةالمية  ن   والحةةرا علةة  الجعةةاد، والةةدف 

م( كةةةان يتةةةول  قيةةةادة الحمةةةالت    735-871ه/157-183الخليفةةةة هةةةارون الراةةةيد )  

بنفسه،
(1)

وكةان يحةس سةنة ويغةزو  خةرى،      
(2)

فاتخةا   نةاء مةزوة قلنسةوة ممتوبةًا عليعةا        

ما  حاح.
(7)

 

 م( رسةةةةالة اإلمبراطةةةةور735-717ه/217-158ورفةةةة  الخليفةةةةة المةةةةأمون ) 

 يوفيل التي يخبره فيعا  مر  ال ة كةي يمةف عةن قتةالعم نةاء فيعةا: ))إن الملةد يخيةرك         

بين  ن يرد عليد نفقتد التي  نفقتعا في طريقد مةن بلةدك إلة  هةاا الموضةع، وبةين  ن       

 ندينةار، وبةين     يخرح كل  سير من المسلمين في بلةد الةروم بغيةر فةداء وا درهةم وا     

ا خربا النصةرانية يةرده كمةا كةان وترنةع عةن مزاتةد،        مميعمر لد كل بلد للمسلمين 

فأناط المأمون الرسول قاقاًل " ما قولد ترد علي نفقتي، فإني سمعا اهلل تعةال  يقةول   

}َوَإنيي ُمرلَسَََة َإَليلَهل َ َهَديفٍة َفَإاَظَرَة َ َل َيرلَجاُع اللُمرلَساَُوَن     في كتابه حاكيًا عن بلقيم: 

َماَن َقاَل َأُتَمدُّوَنَن َ َمااٍل َفَماا ََتااَنَي الَفاُ  َ يلاَر ميمفاا ََتااُكل َ الل َأناُتل َ َهاَديفَتُ لل           َفََمفا َجاء ُسََيل

َتفلَرُحوَن 
(4)

عد إل  صاحبد فليم بيني وبينه إا السيف((. 
(1)

   

يوضح لنا هاا النص مدى إصرار الخليفةة المةأمون علة  مواصةلة الحةرط ضةد       

من تخييره بين عدة  مور، ولو كان هدفه ماديًا اكتف  باختيةار   البيزنطيين عل  الرمم

 حدهما كما نستنتس منه  يضةًا  ن الغةارات العباسةية، وإن لةم تقة  قضةاء كةاماًل علة          

 بيزنطة فقد املا فيما يبدو مصدر قلق لعا واستنزافًا لثرواتعا.

                                                           
 .57، ا1517، القاهرة، ممتبة النعضة المصرية، 1يحي نابر البالدرا، فتو  البلدان، حققه صال  الدين المنجد، حبن  حمد  -1

 .77، ا1541دحية، النبراس في تاريأ خلفا العباس، حققه سعيد الغزاوا، بغداد، مطبعة المعارش،   بو الخطاط عمر بن الشيأ -2

 .57ت، ا -، بيروت، دار القاموس الجديد، د1،  13 بو نعفر محمد نرير الطبرا، تاريأ األمم والملوك، ح -7

 .77-71سورة النمل، ايية  -4

، القاهرة، دار 4الاهس ومعادن الجوهر، حققه محمد بن محي الدين عبد الحميد، ح  بو الحسن علي بن الحسين المسعودا، مروح -1

 .122، 118( ا2، انظر الملحق رقم )47-42، ا1574السعادة، 
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لم تمن الدولة العباسية وحدها قةد تةأ رت بالةدافع الةديني بةل إن الدولةة البيزنطيةة        

 يضةةًا سةةيطر عليعةةا الةةدافع نفسةةه، حتةة   صةةح الونةةه لسياسةةيتعا وعالقاتعةةا، وبعبةةارة      

 خرى فقد كان الصراع الحربي بين هاتين الدولتين مرفة تعمم الصراع الديني، عل  

ن الةدفاع عةن عقيدتةه الدينيةة حتة   صةبحا هةاه         ن كال الطرفين عدا نفسه مسةئوا عة  

ط مقدسةة، وقةد تجلةا ااتجاهةات الدينيةة فةي الدولةة البيزنطيةة مةن          رالحرط بمثابة حة 

عةةن اةة ون   لئووالمسةةخةةالل سةةلطة اإلمبراطةةور الةةاا يعةةد الةةرقيم الةةديني األعلةة      

رعايةةاه الدينيةةة والدنيويةةة، وكةةان يةةرى  ن اختيةةاره قةةد تةةم بةةإرادة اهلل، لةةالد فعةةو السةةيد   

والحاكم فقط، بل الرمز الحي للدولة المسيحية، وقد نةتس عةن هةاا المعنة  الةديني الةاا       

 ضفاه األباطرة عل   نفسعم  ن  صبحوا موضع تقديم ديني وسياسي معًا.
(1)

 

يحات بع  ه اء األباطرة في العديد من المناسبات، وهاا ما توضحه لنا تصر

م( علةة  سةةبيل المثةةال   نةةاء مخاطبتةةه   484-418حيةةث دكةةر اإلمبراطةةور ليةةو األول ) 

لقواته قاقال: "عن اهلل نلا قدرته واختياركم هما من عينةاني إمبراطةورًا"،  ا بفضةل    

راطةةور إلةة  العةةر  اهلل والعنايةة اإللعيةةة، ومعمةةا كانةةا الطريقةةة التةةي وصةةل بعةةا اإلمب 

فعناك داقمًا تأكيد عل  فمرة  نه اسةتمد سةلطته مةن اهلل مبااةرة كمةا يةاكر اإلمبراطةور        

م( في رسالته إل  لويم الورع: "إن اهلل هو 725-723ه/214-231ميخاقيل الثاني )

الاا منجد الحمم" فال عجس إدا  ن بدت السلطة اإلمبراطورية، عل   نعا سلطة إلعيةة  

لعي، وهاا ااعتقاد قديم قدم المسيحية نفسعا".في املعا اإل
(2)

 

-713ه/15-ھق ويةةةرى بعةةة  المةةة رخين  ن حةةةروط اإلمبراطةةةور هرقةةةل )    

م( ضد العرط المسلمين كانةا حروبةًا مقدسةة وإنعةا امتةداد لحروبةه ضةد الفةرس         741

التي كان من  بر  حوافزها استعادة الصليس المقدس، حيث  ن الدولة البيزنطية قاما 

ع من الحماس الديني.بداف
 (7)

 

                                                           
 .13، ا1578، نامعة دمشق 1نبيه عاقل، دراسات في تاريأ اإلمبراطورية البيزنطية، ح -1

2 - Norman baynes and H. st l. B. Moss. (Eds Byzqnounm: An Introdctrionto East Roman Civiliaztion 

Ox Ford, 1967, PP 271,273. 

 .77، ا1551، القاهرة، العيئة المصرية العامة للمتاط، 1وليد الصورا، الحروط الصليبية، ترنمة: حسن حسني، ح -7
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م( عل   نه لةم ينقةا   843-818ه/127-55المسيحيون إل  ليو االيورا ) ىريو

م( من السقو  في  يدا المسلمين فحسي، بةل إنةه  نقةا    817-ه133القسطنطينية سنة )

الحضةةةةارة األوروبيةةةةة والمسةةةةيحية ن اإلسةةةةالم، وقةةةةام البةةةةايوات بتقةةةةديم التسةةةةعيالت    

المسةةيحيين لالنخةرا  فةي الحةةروط البحريةة البيزنطيةة ضةةد     والمغريةات كافةة لتشةجيع    

المسلمين في النصةف األول مةن القةرن الثةاني للعجةرة، ولتحقيةق دلةد  علةن البابةا ليةو           

م(  ن كل من يموت في هاه الحروط يعد مدافعًا عن 711-757ه/241-272الرابع )

المنيسة، ويعد اعيدًا له األندر والثواط عند اهلل.
 (1)

 

غلا الدولة البيزنطية الدافع الديني في حروبعا ضد المسلمين، لما لةه مةن   لقد است

  ةةر فةةي النةةاس، إل ةةارتعم وحةةثعم علةة  القتةةال، لتحقيةةق  هةةدافعا األخةةرى سةةواء كانةةا     

سياسةةية  م حربيةةة،  م اقتصةةادية، بينمةةا كةةان المسةةلمون يةةدافعون بصةةدق عةةن ديةةنعم،       

 وه مةةن انتصةةارات علةة  البيةةزنطيين فالجعةةاد كةةان عقيةةدة لعةةا   رهةةا الفعةةال فيمةةا  حةةر 

وكانةا دعةوة الجعةاد كافيةة إل ةارة الحماسةة لةديعم فمةل مشةترك فةي القتةال مجاهةد،            
(2)

  

 -وإدا مات في ساحة القتال فعو اعيد ولعاا العرض يممننا  ن نستنتس ما يلي:

 ن الحروط التي انعا البيزنطيون عل  الخالفة العباسية في هةاه الفتةرة، حةروط     -1

مبمةةرة، حركعةةا التعصةةس الةةديني لةةدى المسةةيحيين، واسةةتعدفا السةةيطرة     صةةليبية

علةة  األراضةةي اإلسةةالمية، ونعةةس خيراتعةةا، ممةةا حةةرك الشةةعور لةةدى المسةةلمين    

 بضرورة حماية دينعم و راضيعم

إن الصةةراع العباسةةي البيزنطةةي، كةةان صةةراعًا بةةين قةةوتين كبيةةرتين، وحضةةارتين  -2

علةة  األخةةرى، فةةإدا تعادلةةا القوتةةان   مختلفتةةين كلتاهمةةا تحةةاول  ن تفةةرض نفسةةعا 

سياسيًا وحربيًا كان هاا يعني اعتدال ميزان القوى فةي الصةراع بينعمةا، بحيةث ا     

يممن ألا منعما  ن تحر  تفوقًا  و نصرًا حاسةمًا علة  األخةرى، بةل تقفةان ونعةًا       

                                                           
، 1577 ، القاهرة، دار الفمر الجامعي، نو يف نسيم يوسف، اإلسالم والمسيحية وصراع القوى بينعما في العصور الوسط -1

 .187ا

 .187نو يف نسيم يوسف، المرنع السابق، ا -2
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لونةةه فةةي فتةةرة تةةربص واسةةتطالع ونةةم نةةب ، وهةةاا مةةا نسةةميه باعتةةدال كفتةةي  

صةةراع بينعمةةا، ويسةةتمر الوضةةع علةة  هةةاا الحةةال، إلةة   ن يتغيةةر     الميةةزان فةةي ال

ميزان القوى الاا يرتبط ارتباطةًا و يقةًا بتغيةر الظةروش السياسةية والداخليةة وإدا       

رنحةةا كفةةة إحةةدى القةةوتين علةة  األخةةرى، بةةادرت باتخةةاد سياسةةة العجةةوم بينمةةا    

تلتزم األخرى بسياسة الدفاع.
 (1)

 

ستراتيجية للدولة العباسية التي لم يمن لعةا  هةداش   وهاه حقيقة ت كدها الفلسفة اإل

توسةةةعية بقةةةدرها مةةةا حاولةةةا ااحتفةةةاب بمةةةا فةةةي حو تعةةةا وعةةةدم إعطةةةاء  يةةةة فرصةةةة  

 للبيزنطيين في تونه الضربة إليعا.

 

 :اتجاو الخالفة العباسية نيو الشرق -ب

ة كانا الحرط بين المسلمين والبيزنطيين منا انتزاع المسةلمين الشةام إبةان حركة    

الفتوحةةات األولةة  فةةي معظمعةةا حربةةًا حدوديةةة نتيجةةة للظةةروش الداخليةةة والخارنيةةة       

للةةدولتين اإلسةةالمية والبيزنطيةةة، كحةةوادث الفتنةةة المبةةرى التةةي اةةغلا المسةةلمين عةةن    

مواصلة الفتح، لمن هاا الوضع تبدل منا قيةام الدولةة األمويةة التةي عةادت إلة  انتعةاح        

حتةةة  انتاحةةةا نيواةةةعا  راضةةةيعم وحاصةةةرت الخطةةةة العجوميةةةة علةةة  البيةةةزنطيين، 

القسةةطنطينية نفسةةعا  كثةةر مةةن مةةرة،
(2)

وبالمقابةةل كانةةا بيزنطةةة تمةةر فةةي عصةةر السةةر  

ة مثةل عصةر   والحاكمة القوية بأطوار قوة عرفا في التاريأ البيزنطي بفتةرات الصةح  

م( وميرهةةا وكانةةا بيزنطةةة تسةةع  لشةةن    732-818ه/177-55ورية )يسةةة األاألسةةر

 المسلمين استعادة ما انتزعوه منعا من  قاليم. هجوم كبير عل 

ومنةةا سةةقو  الدولةةة اإلسةةالمية األمويةةة يختلةةف فةةي كثيةةر مةةن خصاقصةةه عةةن         

العصر األموا الاا سبقه، فقد صاحس قيةام الدولةة العباسةية انتعةاء الشةعور باانتمةاء       

البحةر  إل  عةالم البحةر المتوسةط، وبعبةارة  خةرى فةإن العباسةيين ميةروا اتجةاهعم مةن           

                                                           
 .177نو يف نسيم يوسف، المرنع السابق، ا  -1

 .48نو يف نسيم يوسف، المرنع السابق، ا  -2
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المتوسط وتطلعوا إل  نعة الشرق
(1)

فالم  رات الفارسية التةي كةان لعةا دور معةم فةي       

قيةام الدولةة العباسةية، ا دادت وضةوحًا، بعةد دلةد فرضةا عليعةا نقةل عاصةمة الدولةةة           

اإلسالمية من دمشق إل  بغداد القريبة من فارس، فضةعف بةالد األ ةر العيلينسةتي فةي      

 ةةةر الحضةةةارات الشةةةرقية كالفارسةةةية     ا داد فيعةةةا الحضةةةارة اإلسةةةالمية، فةةةي حةةةين    

والعندية.
(2)

 

وترتس  يضًا عل  ااتجاه ارقًا حةدوث تغيةر فةي سياسةة الخلفةاء العباسةين تجةاه        

البيةةةزنطيين فأصةةةبحا اةةةواطر البحةةةر المتوسةةةط بالنسةةةبة للعباسةةةيين بمثابةةةة حةةةدود       

هةةاا البحةةر مةةن ونعايةات، ينبغةةي الةةدفاع عنعةا ألبةةواط و غةةور يفقةر منعةةا إلةة  مةا وراء     

البلدان، كما ترتس عل  بعد عاصةمة دولةتعم عةن سةاحل البحةر  ن كةل اهتمةام الخلفةاء         

بدعم األسطول اإلسةالمي فةي البحةر   
(7)

لحةق بةه، ملةس الطةابع      االة اونتيجةة للضةعف    

البةةرا علةة  العلميةةات الحربيةةة العباسةةية ضةةد البيةةزنطيين وقةةد تمثةةل دلةةد فةةي حمةةالت   

نطيةةة فةةي تةةواريأ محةةدودة، عرفةةا باسةةم المصةةايف      موسةةمية، تختةةرق الحةةدود البيز  

رة  يام تخلو من اعر مايو بعد  ن تمون شعفاألول  حملة الربيع وهي تقع ل والمشاتي،

ال ةين   خيول المسلمين تحسةنا  حوالعةا لةوفرة المةأل والمرعة ، وتسةتمر هةاه الغةزوة         

ويمةون المةأل فةي    يومًا،  ما الحملةة الثانيةة فتسةتمر  يضةًا عشةرة  يةام مةن اةعر يوليةو،          

 رض العدو وفيرًا،  ما حملة الشتاء فعةي الحملةة الثالثةة وتحةدث فةي حالةة الضةرورة،        

اسةةتمرار  موتبةةد  فةةي  خةةر فبرايةةر إلةة   يةةام تمضةةي مةةن اةةعر مةةارس، مةةع مراعةةاة عةةد

المسلمين في هاه الحملة  كثر من عشرين ليلة.
(4)

 

اطق التةي تتمةون مةن    دار الصراع العباسي البيزنطةي فةي هةاه الفتةرة حةول المنة      

( والتةي تبةد  مةن الفةرات     Anti Taurusسلسلتي حيال طوروس وطوردس الداخلية )

                                                           
، 1577القاهرة، دار المتاط العربي، ، 2فتحي عثمان، الحدود اإلسالمية البيزنطية بين ااحتماك الحربي وااتصال الحضارا، ح -1

 .171ا

 .111، ا1577، القاهرة، ممتبة األنجلو المصرية، 13،  1سعيد عبد الفتا  عااور،  وروبا في العصور الوسط ، ح -2

 .17، ا1577، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية 2حسين م نم، تاريأ المسلمين في البحر المتوسط،   -7

ة بن نعفر، نباة من كتاط لخراح وصنعة المتابة، ضمن كتاط المسالد والممالد ابن خراددبة، نشرة دبي موية،  بو الفر  قدام -4

 .118(، ا2. انظر الملحق رقم )225، ا1575ليدن، مطابع إبريل 
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" واحةةدًا مةةن مجموعةةة   Amanusحتةة  حةةدود قيليقيةةة، بعةةد نبةةل اللمةةام "األمةةانوس      

ويةةةل مةةةن القةةةالع يبةةةد  مةةةن ملطيةةةة    ططةةةوروس الداخليةةةة ويحمةةةي الثغةةةور هنةةةا خةةةط   

"Melitihe  طرسوس "" عل  الفرات األعل  إلTarse    بالقرط مةن سةاحل البحةر "

المتوسةةط واةةعدت هةةاه المنةةاطق اصةةطدامات مسةةتمرة تقريبةةاً   
(1)

ولةةم تتومةةل  ا مةةن   

 الدولتين إا نادرًا في  راضي الدولة األخرى.

وكانا الصفة الغالية عل  تلةد الغةارات ااسةتيالء علة  معاقةل نبةال طةوروس        

ر الةةةبع  منعةةةا علةةة  ونةةةه  والتخلةةةي عنعةةةا حسةةةس مةةةد الحةةةرط وحر هةةةا، وإن  سةةةف 

الخصوا عن تخريس بع  المدن المعمة.
 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .173، 77، ا 1514ليسترنس ناا، بلدان الخالفة الشرقية، ت: فرسيم وكوركيم عواد، بغداد، مطبعة الرابطة،  -1

، 1585عليه عبد السميع الجنزورا، الثغور البرية اإلسالمية عل  حدود الدولة البيزنطية، القاهرة، ممتبة األنجلو المصرية،  -2

 .17-12ا

- A A.vasilive history of by zantine Empire, Vol 1. (the uni: of Wisconsin press, 1958,: (1). P276. 
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 املعارك احلربية بني العباسيني والبيزنطيني -1.1.2
 

 :اليدود اإلسالمية البيزنطية في العصر العباسي األول -أ

اهةةةتم خلفةةةاء العصةةةر العباسةةةي األول خاصةةةة الخليفةةةة هةةةارون الراةةةيد، بإنشةةةاء  

القةالع التةي  طلةق عليعةا اسةم الثغةور واةحنعا بالجنةد، وانقسةما          وتحصين المثير من 

الثغور اإلسالمية البيزنطية بونه عام إل   قسام  ال ة هي:  غور برية و خةرى بحريةة   

و الثةةة تجمةةع بةةين الصةةفتين فعةةي بريةةة وبحريةةة وانقسةةم خةةط القةةالع إلةة  مجمةةوعتين:    

الشمالية الشةرقية، والثانيةة   ي منطقة الجزيرة وتسم   غور الجزيرة وهي مإحداهما تح

تحمي منطقة الشام وهي الجنوبية العربية.
 (1)

 

إنمةا سةمي   " بين  غور الجزيةرة و غةور الشةام، و   Amanusويفصل نبل اللمام "

" بثغةور الجزيةرة ألن الجنةد المقيمةين     Germanica" شبعضعا من ملطيةة إلة  مةرع   

مجموعةةة  خةةرى تعةةرش  فيعةةا كةةانوا مةةن العةةراق  ومةةن الجزيةةرة ويلةةي  غةةور الجزيةةرة 

" ومةاني  Samosataبالثغور البمرية نسبة إل  ديار بمةر بةالجزيرة، و همعةا سةميا  "    

ران والملةةم وفةةي  قصةة  الشةةمال حصةةن   ومملةةين وحصةةون  خةةرى منعةةا نمةةح وحةةو  

" الاا يقابله من الثغور البيزنطية  غر اارمنياك.theodosiopolisفاليقد "
(2)

 

" وعةةةين Aleppoلةةةس "ح" وMopsuestia" والمصيصةةةة "Adanaو دانةةةه "

" مةةن Anatolitai" والمتيبةةة السةةواء والعاروينةةة، وإنطاكيةةا "  Anazarbas ربةةي "

ناحية البر  م  غر سلوفيا، مةن ناحيةة البحةر.   
(7)

 م الثغةور الجزريةة فقةد ااةتملا علة :       

"، Cesium" وكيسةةةةةةةوم "Zapetra" و يطةةةةةةةره "Adataمةةةةةةةرعش، والحةةةةةةةدث "  
                                                           

 .177،  172،  111اليتسرانس، المرنع السابق،  -1

 .214، 227قدامة بن نعفر، المصدر السابق، ا -2

 .133-55، ا1575 بوالقاسم عبيد اهلل بن خردادبه، المسالد، نشرة دا موية، ليدن، مطابع إبريل،  -7
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" وملطيةةةةة Arsamosaateا  " شةةةة" وامPerrtheوسةةةةغلوس، وحصةةةةن منصةةةةور "

 ".Chaldia" ة" والخالديChasianeنة "اويقابلعا في األراضي البيزنطية  غر خر

 ما الثغور البحرية فعي تشمل المواني التي تقع عل  سةاحل البحةر المتوسةط فةي     

" والالدقيةةة Banynas" وبانيةةاس "Antardusوس "طةةرطالشةةام ومصةةر  همعةةا: ان  

"Lodicee "" ونبلةةةةةZibal" وطةةةةرابلم "Tripli" ونبيةةةةل "Jubail وبيةةةةروت "

"Baruth" وصةةةيدا "sagitta" وقيسةةةلريا ،"caesarea" و رسةةةوش "Arsu ويافةةةا "

"Jaffa" وعسقالن "Ascalen" ومزة "Gaza    م سواحل مصةر ورفةح والعةريش  "

"Larisفا" والغر.
(1)

 

بونةه خةاا فةي    ويقطع نبال طوروس دروط كثيرة سلد المسلمون ا نين منعا 

مزواتعم السنوية لألراضي البيزنطية،  ولعما: درط الحدث وهو في الشةمال الشةرقي   

" وكةةان يحمةةي دلةةد الةةدرط حصةةةن     Ablastainإلةة   بلسةةةتين "  ويمتةةد مةةن مةةرعش   

" الضارط اماًا مةن  Cilicanالحدث،  ما الدرط الثاني: فعو درط األبواط الفليقية "

القسةةطنطينية ويعةةرش فةةي قمةةة الجنةةوبي باسةةم  طرسةةوس فةةي اتجةةاه الطريةةق العةةام إلةة 

درط السالمة، وهو متصل باألبواط الفليقية وكان يحمي هاا الةدرط مةن الشةمال عةدة     

"  ةةم Tyana" وإلةة  اةةمالعا الطوانةةة " Lulonحصةةون معمةةة منعةةا حصةةن الل لةة ة "  

حصن الصفصاش وهو في طريق القسطنطينية،
(2)

و قام الخليفة هارون الراةيد خطةًا    

ًا فخةةر خلةةف منةةاطق  الثغةةور سةةمي بالعواصةةم، ودلةةد ألنةةه يعصةةم المسةةلمين فةةي دفاعية 

" التةةي اتخةةاها Manbigيس "فةةي قبضةةة البيةةزنطيين ومةةن مدنةةه منةة  الثغةةر مةةن الوقةةوع

عا بإنطاكيةا فيمةا بعةد،   لعاصمة له  ةم اسةتبد  
(7)

و ودت الدولةة العباسةية منةاطق الثغةور      

دفاع الخاصةة بعةا، والقيةام بةالغزوات     بالجند واألموال الال مة للصرش عل  وساقل الة 

وبلغ ما تصرفه الثغور الشامية نحو ماقة  لف دينار، تنفق فةي مصةالحعا مةن المراقةس     

                                                           
 .211، 227قدامة بن نعفر، المصدر السابق، ا -1

 .181، 171ليتسرانس، المرنع السابق، ا -2

 .171، ا1سابق، حالبالدرا، مصدر  -7
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والحرس والمةوكلين بالةدرط والمخةايص   
(1)

والحصةون وميةر دلةد،  مةا مقةدار نفقةات        

الجند ورواتبعم في المصايف والمشةاتي فةي البةر والبحةر فقةد بلغةا مةاقتي  لةف دينةار          

 حيانًا تصل إل   ال ماقة  لف دينار،و
(2)

وفي مقابل الثغور العباسية اتخةا البيزنطيةون    

نظامةةةًا خاصةةةًا بمنةةةاطق الحةةةدود ناتجةةةًا عةةةن النظةةةام المعةةةروش لةةةديعم باسةةةم الثيمةةةات     

"Themes  و األننةةاد يسةةم  قاقةةده بقاقةةد الثغةةور  "
(7)

وبلةةغ عةةددها فةةي القةةرن الثةةاني    

 ربعةةةة هةةةي تراقيةةةا ومقةةةدونيا وصةةةقلية وهةةةيالس   العجةةةرا القةةةرن الثةةةامن المةةةيالدا،  

"Hellas"
(4)

وترنع بداية هاا النظام إلة  اإلمبراطةور هرقةل الةاا حةاول  ن يتغلةس        

عل    مة النقص في ننود حرس الحةدود بةأن  مةرى بعة  اةعوط البلقةان بةالتطوع        

في سال  الحةدود مقابةل التععةد بمةنح كةل مجنةد قطعةة صةغيرة مةن األرض الزراعيةة           

" ونعةةل لمةةل قوميةةة منطقتعةةا الخاصةةة و طلةةق  سةةمعا علةة  Thema"الثيمةةا" "تسةةم  

الثغر الخاا بعا وكان من  هم وانبات المستوطن الخدمة الحربية مقابل دلد، فالجنةد  

الفالحةةون  صةةبحوا عنصةةرًا  ابتةةًا فةةي قةةوات الجةةيش البيزنطةةي و مةةدتعم  قطاعةةاتعم         

وتعةدهم حربيةًا فضةاًل عةن  نعةم إدا      بالوساقل ااقتصةادية التةي تمفةل لعةم سةبل العةيش،       

نرت دعوتعم للقتال خرح كل منعم بسالحه وفرسه.
 (1)

 

وبنةةا الدولةةة البيزنطيةةة األبةةراح الدفاعيةةة بطريقةةة هندسةةية معينةةة علةة  طةةول         

الحدود، وعل  مسافات ا تقل عل  الميلومتر وا تزيةد عنةه، ليتنةاوط الجنةود حراسةة      

هةةاه القةةالع مةةن خةةالل األبةةراح، ودلةةد عةةن طريةةق إرسةةال صةةيحات  و إاةةارات إلةة     

-214براطةةةةور  يوفةةةةل ) األبةةةةراح األخةةةةرى إدا اةةةةعروا بةةةةالخطر، وفةةةةي فتةةةةرة اإلم   

م(  دخل ليو الرياضةي بعة  التحسةينات علة  هةاه الطريقةة حيةث        742-725ه/228

 عةةد سةةاعتين فةةي  مةةن واحةةد إحةةدهما نعلعةةا فةةي القصةةر المبيةةر فةةي القسةةطنطينية            

                                                           
، القاهرة، دار المعارش، 1،  1المخايص: من النعر المبير وهو الموضع القليل الماء، انظر: إبراهيم  نيم، المعجم الوسيط، ح -1

 .272، ا1582

2 -  G, Ostrgorsky: History of the Byzantine state, "Oxford, Press. 1968". PP 195,196. 

 .52، ا13حالطبرا، تاريأ األمم،  -7

 .52، ا13المصدر السابق نفسه، ح -4

 ، و نظر: 52، ا13المصدر السابق نفسه، ح -1

Theophanous thchronicle Tr. Byturtlesove ((uni-ofpenn press, 1922)) P97.  
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واألخرى في قلعة الل ل ة ودلد علة   ن تتفةق السةلطات المقيمةة فةي القصةر والسةلطة        

ة حاد ة وتمتس كل حاد ة  مام الرقم المخصةص لعةا   المقيمة في القلعة عل  ا نتي عشر

عل  وانعة الساعة فإن حدث  ن اعر حارس قلعة الل ل ة في الساعة الرابعة مثاًل  ن 

العدو علة   هبةة عبةور الحةدود انتظةر إلة  السةاعة السادسةة ليتبةين حركةات العةدو  ةم             

إلمبراطةةورا يشةةعل النةةار، وعنةةدما تنتقةةل تلةةد اإلاةةارة عبةةر المحطةةات إلةة  القصةةر ا  

ينظر الحراس إل  الساعة فيعلمون مت   اعلا النةار فةي قلعةة الل لة ة، ويقفةون بةالد       

عل  معن  اإلاارة، وإدا  اةعلا فةي السةاعة الثامنةة دلةا علة   ن العةدو بةد  فةي اةن           

العجوم.
 (1)

 

إن عادة إاعال النار في األبراح هي عادة عربية استعملعا العرط فةي التخاطةس   

سالم وإن كةل مةا  حد ةه البيزنطيةون هةو إدخةال بعة  التحسةينات علة           قبل ظعور اإل

هةةاا النظةةام، وقةةد  اةةار المقدسةةي إلةة  األمةةاكن التةةي تشةةغل فيعمةةا النةةار علةة  السةةاحل     

الشامي واتخةاها المسةلمون والبيزنطيةون وسةيلة للتفةاهم عنةد افتةداء  سةرى الطةرفين،          

كان نعارًا دخنةوا ومةن كةل ربةا      فقال: )) فإن كان ليل  وقدت منارة دلد الربا  ومن 

إل  القصبة عدة منابر ااهقة فيعةا  قةوام فتوقةد المنةارة للتةي للربةا   ةم التةي تليعةا،  ةم           

األخةةرى فةةال يمةةون سةةاعة األوقةةد نفةةر انقةةره النقيةةر بالقصةةبة وضةةرط الطبةةل علةة            

المنارة((.
 (2)

 

 ميزان القوى  ين الجانبين: -ب

ف التةةةي ملةةةس عليعةةةا فةةةي الفتةةةرة         قمصةةةااهتمةةةا المصةةةادر اإلسةةةالمية بأخبةةةار ال

ان دة المسةةلمين فةةي ميةة  كفةةم( رنحةةان 747-813ه/272-172التةةي تمتةةد مةةن سةةنة )  

العمليات الحربية، وكان من الطبيعي  نه إدا  حم  ا طرش  نه األقوى  و  ن خصمه 

الةةرد عليعةةا  و  الطةةرش ايخةةر يعةةاني مةةن مشةةاكل يبةةادر بتونيةةه ضةةربة إليةةه ويحةةاول  

                                                           
 .122، ا 1572السيد البا  العريني، الدولة البيزنطية، بيروت، دار النعضة العربية،  -1

 .188، ا1537، ليدن، مطابع إبريل، 1محمد المقدسي،  حسن التقاسيم في معرفة األقاليم،   محمود  حمد بن -2
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-124ا واةةةةراء السةةةةلم، وقةةةةد اسةةةةتغل اإلمبراطةةةةور قسةةةةطنطين الخةةةةامم )      يتجنبعةةةة

م( فرصة انشغال الدولةة ا لعباسةية بتوطيةد  ركانعةا والقضةاء علة        811-841ه/115

الخارنين عليعا، فدفع حدود دولته إل  الشرق علة  طةول الحةدود فةي فسةيا الصةغرى       

بعد عدة عمليةات نانحةة.  
(1)

دولةة البيزنطيةة،   ولمةن عنةدما كانةا إيةرين علة  عةر  ال       

م( عةةدة حمةةالت نانحةةة فةةي فسةةيا     871-811ه/175-117 رسةةل الخليفةةة المعةةدا )  

م( ممةا اضةطر   872-ه171الصغرى و حر  انتصارًا حاسمًا في  غر تراقيبون سنة )

م( بةةةين 877-ه174اإلمبراطةةةور إبةةةرين الوصةةةية علةةة  ابنعةةةا قسةةةطنطين السةةةادس )   

الدولتين استمرت  الث سنوات،
(2)

مثل دلد ااتفاق إهانةة بالغةة للدولةة البيزنطيةة، إدا      

التزما اإلمبراطورة بدفع مبلغ مالي قدر ما بين سةبعين  و تسةعين  لةف دينةار سةنويًا.     
 

(7 )
نجحا العمليات الحربية التي قام بعا الجيش اإلسالمي تحةا قيةادة الخليفةة هةارون     

مةع الدولةة البيزنطيةة قضةا     م( في عقد اتفاقية سةالم نديةدة   853-ه187الرايد سنة )

بدفع إتاوة كما ععد الخليفة المعدا.
 (4)

 

انتاحةةا نيةةو  المسةةلمين فسةةيا الصةةغرى حتةة  وصةةلا البسةةفور، كمةةا نشةةط        

البلغةةةار فةةةي البلقةةةان وانتةةةاحوا تراقيةةةا بعةةةد  ن  نزلةةةوا العزيمةةةة بةةةالجيو  البيزنطيةةةة            

التي كانا تحا قيادة اإلمبراطور قسطنطين السادس،
(1)

اود الخليفة هارون الراةيد  ع 

-178حمالتةةه ضةةد الدولةةة ا لبيزنطيةةة ودلةةد بسةةبس تعديةةد اإلمبراطةةور نقفةةور األول ) 

م( له في إحدى رساقله التي طالس فيعا من الخليفة برد ما دفعته لةه  711-732ه/157

اإلمبراطةةورة إيةةرين قةةاقاًل: )) مةةا بعةةد فةةإن الملمةةة التةةي كانةةا قبلةةي  قامتةةد مقةةام الةةر   

حملةةا إليةةد مةةن  موالعةةا مةةا كنةةا حقيقةةًا بحمةةل  مثالعةةا      فا نفسةةعا مقةةام البيةةدق  و قامةة

إليعا..((
 (7)

فأنابه الرايد برسةالة نةاء فيعةا: )) بسةم اهلل الةرحمن الةرحيم مةن هةارون          

                                                           
 .215، ا1البالدرا، المصدر السابق، ح -1

 .111، ا1527، القاهرة، دار المتس المصرية، 22اعاط الدين  حمد النويرا، نعابة الحرط في فنون األدط، ح -2

 .748، ا5الطبرا، تاريأ األمم، ح -7

 .285ت،  -، بغداد، ممتبة المثن ، ط7م لف مجعول، العيون والحداقق في  خبر الحداقق، ح -4

5 - G, Ostrgorsky: History of the Byzantine state, "Oxford, Press. 1968". 

 .52، ا13الطبرا، تاريأ األمم، ح -7
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الرايد  مير الم منين إل  نقفور كلس الروم قد قةر ت كتابةد يةا ابةن المةافرة والجةواط       

ما تراه دون  ن تسمعه ((.
(1)

هم مةارات الخليفةة فةي فتةرة حمةم اإلمبراطةور نقفةور         و 

م( عنةةدما قةةاد الخليفةةة الجيةةو  اإلسةةالمية بنفسةةه، واسةةتول    737-ه153كانةةا سةةنة )

" وبعة  الحصةون مثةل حصةن الصةقالبة      Heracueaعل  معاقل معمة منعا هرقلة "

"Slavsنسةةةه "" ودThebase" ومقلوبيةةةة "Malacopia  والصفصةةةاش واضةةةطر "

ه وعةن ولةده   سة ر هاه الحملة إل  طلس الصلح ودفع مبلغ من المال عن نف نقفور عل   

وبطارقته وباقي الرعية بلغ خمسين  لةف دينةار سةنوياً   
(2)

حتة  يتخلة  لةه الخليفةة عمةا       

بيده من األراضي البيزنطية ولعل في هاا ما يدلنا علة   ن الخالفةة العباسةية لةم تضةع      

م انشةغل الخليفةة هةارون     ة لدولةة البيزنطيةة،   لنفسعا سياسة  ابتة هدفعا تقوي  دعةاقم ا 

م( بثورات في األقاليم الشرقية من  راضي 735-737ه/154-157في  واخر  يامه )

الدولة.
(7)

كما تةال وفاتةه اضةطراط الدولةة العباسةية بسةبس الخةالش بةين وليةده األمةين            

ن عليةه  م( كةا 717-ه157والمأمون فلما  ستتس األمر للمأمون بعد مقتل األمةين سةنة )  

  ن يوانه بع  الفتن الداخلية العنيفة التي تجلا في الثورة الخرمية.

ولمةةن الخليفةةة لةةم يصةةرش نظةةره تمامةةًا عةةن الدولةةة البيزنطيةةة فقةةد انتعةةز  حةةدى     

ات المعمة التي  علنعا اخص صةقلي يسةم  تومةاس علة  اإلمبراطةور ميخاقيةل       رالثو

الثةةةأر ضةةةد الدولةةةة    م( وعمةةةل علةةة  اةةةد   ر دلةةةد  725-723ه/214-205الثةةةاني )

البيزنطيةةةة وقةةةد اسةةةتمرت هةةةاه الثةةةورة  ةةةالث سةةةنوات،  
(4)

سةةةاعدت السياسةةةة الدينيةةةة   

لإلمبراطةةور ميخاقيةةل الثةةاني علةة  ا ديةةاد خطةةر الثةةورة، فقةةد اسةةتأنف اضةةطعاد عبةةدة   

الصورة واأليقونات مما دفع ه اء الناس كانوا كثيرين ولعم قادة متحمسون إل  تأييةد  

ل عةن  غفة ه مةدافعًا عةن األيقونةات، ولةم يمةن الخليفةة المةأمون لي       توماس الاا  علن نفسة 

لفًا مةع تومةاس تععةد فيةه بمسةاندته فةي سةبيل خلةع         حد الثورة، ولم يتردد في  ن يعقد تل
                                                           

 .52، ا13المصدر السابق نفسه، ح -1

 .52، ا13المصدر السابق نفسه، ح -2

3 - Vasiive op cit, vol, P274. 

، 1573قسطنطين بورفير ننيتوس، إدارة اإلمبراطورية البيزنطية، حققه محمود سعيد عمران، بيروت، دار النعضة العربية،  -4

 .78ا



 

 

 
 

 

 

 

 17 الفصل األول

 م(740-057/ھ131-231العالقات اإلسالمية البيزنطية في العصر العباسي األول )

اإلمبراطةةور ميخاقيةةل الثةةاني مقابةةل حصةةول الخليفةةة العباسةةي علةة  بعةة  مقاطعةةات     

الحدود
(1)

مية في نيش توماس.ومما ي كد هاا التحالف ونود بع  الفرق اإلسال 
(2)

 

وتةةوح بطريةةق إنطاكيةةا التةةي كانةةا تحةةا سةةيطرة المسةةلمين تومةةاس إمبراطةةور     

وونةةد اإلمبراطةةور نفسةةه فةةي موانعةةة منةةافم خطيةةر
(7)

سةةحق تومةةاس نيشةةًا بيزنطيةةًا  

 رسله اإلمبراطور ميخاقيةل لموانعتةه عنةدما تحةرك لمعانمةة القسةطنطينية ولةم يلبةث         

اإلمبراطور  ن  درك خطورة هاا الثاقر خاصة بعد تزعمه حرط األنصةار األيقونةات   

فجنح إل  السلم مع  نصار هاا الحزط ليضعف نبعة توماس في حةين ارتمةس األخيةر    

م( وكةان  721-ه237تقدمةه لحصةار القسةطنطينية بةرًا وبحةرًا فةي سةنة )       خطأ حربيةًا ي 

يتوقع  ن تفتح له المدينة  بوابعةا بمجةرد اقترابةه منعةا، ولمةن  ملةه خةاط، فعلة  الةرمم          

من صراحة موقف اإلمبراطور فإنه  خةا تمةام  هبتةه للةدفاع عةن عاصةمة ملمةه، وفةي         

ستعان بملةد البلغةار  مورتةاح    م( تممن من تدمير  سطول الثوار، وا722-ه238سنة )

من  نل القضاء عل  قواتعم البرية
(4)

فاضةطر تومةاس إلة  العةرط، لمةن قةب  عليةه         

وقةد تركةةا  ةورة تومةةاس   ، و مةر اإلمبراطةةور ميخاقيةل بإعدامةةه  م( 727-ه238سةنة ) 

  ارًا خطيرة علة   وضةاع الدولةة البيزنطيةة ومثةل القضةاء عليعةا  هميةة كبيةرة ففشةل           

ل محاولة إرناع عبادة الصور واأليقونات، كما كانةا هزيمةة تومةاس    الثورة بعني فش

هزيمة لخليفة المأمون.
 (1)

 

اسةةتمرت الثةةورة الخرميةةة تقلةةق بةةال المةةأمون فقةةد حمةةل بابةةد لةةواء العصةةيان           

واتسما  ورته بالعنف والشدة، ور ت الدولة البيزنطية في  ةورة بابةد فرصةة  لألخةا     

ية للثاقر توماس، وقامةا بخطةوات إيجابيةة فةي سةبيل      بثأرها من مساعدة الدولة العباس

                                                           
1 -  Vasiive op cit, vol, P274. 

 .78-77، ا 1547ي،  .  . فا يليف، العرط والروم، تحقيق: العادا اعيرة، القاهرة، دار الفمر العرب -2

3 - Vasiive op cit, vol, P271. 

 .287العريني، مرنع سابق، ا  -4

 .425، ا 1517، بيروت، دار صادر، 7عزالدين  بو الحسن علي بن األ ير، المامل في التاريأ، ح  -1
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احتضان تلد الثورة ودلد بتحالف اإلمبراطور  يوفيل بةن ميخاقيةل الثةاني الةاا تةول       

م( مةةع الثةةاقر بابةةد رتةةس هةةاا التحةةالف القاقةةد    742-725ه/228-214العةةر  سةةنة )

ا  يوفويةةوس فارسةةي األصةةل نشةةأ وتربةة  بالقسةةطنطينية وقةةد كةةان مةةن  هةةم ننةةود هةةا      

التحالف، دخول عدد كبير من الجند الخرمية في خدمة اإلمبراطورية الاا نعل علة   

ر سعم قاقدهم  يوفويوس لما يربط بينه   وبينعم من صلة النسس واللغة.
(1)

 

م( قاد  يوفيل حملة إل  فسةيا الصةغرى انتعةا بعزيمتةه،     773-ه211وفي سنة )

يقيةةا علةة  نةةيش مةةن قةةوات الحةةدود  لمةةن فةةي السةةنة التاليةةة تممةةن مةةن اانتصةةار فةةي قيل 

اإلسالمية، استقبل اإلمبراطور اسةتقبال األبطةال عنةد رنوعةه إلة  القسةطنيطينية، بيةد        

-ه218 ن السنوات التالية لم ترى  ا نجا  في سياسة  يوفيل الخارنية فأرسل سنة )

 م( وفدًا إل  الخليفة المأمون من  نل عقد معاهدة سالم، لمةن المةأمون تةوف  سةنة    772

م( في الوقا الاا تول  فيه الخليفة المعتصم.777-ه217)
(2)

 

فةةي ععةةد المعتصةةم هنةةاك حاد ةةة تاريخيةةة معمةةة، وهةةي انتصةةاره الحاسةةم علةة        

م( ومن  خبار هاا الفةتح  ن  777-ه227البيزنطيين في عمورية بآسيا الصغرى سنة )

لخةرميين  اإلمبراطور  يوفيةل البيزنطةي انتعةز فرصةة انشةغال المعتصةم فةي مطةاردة ا        

( وهي  قةرط الثغةور   Azopetraو مار عل  الحدود اإلسالمية وهانم مدينة  يطره )

اإلسةالمية إلةة  بةةالد الةةروم، فأحرقعةةا وخربعةا وقتةةل رنالعةةا وسةةبر نسةةاءها و طفالعةةا،   

ومضةةس المعتصةةم لعةةاا الحةةادث خصوصةةًا و نةةه كةةان يعتةةز بعةةاه المدينةةة ألنعةةا كانةةا   

ر  ن امةر ة هااةمية  خةات تصةيح عنةدما وقعةا       مسقط ر س والدته،  ويضيف ابن كثي

في اسر الروم: )وا معتصماه(! فلما بلغ دلد المعتصةم  قسةم بةأن ينةتقم مةن الةروم وان       

يخرط مدينة عمورية  م نمع المعتصم نيشًا كبير تةول  قيادتةه بنفسةه، ويقةال  ن اسةم      

،عموريةةة كةةان منقواةةًا علةة  درع كةةل ننةةدا مةةن ننةةود المسةةلمين  
(7)

تطاع وبةةالد اسةة 

                                                           
 .41، ا1577، إسطنبول، سلسلة عيوان، 27ابن فضل اهلل العمرا، مسالد البصار في ممالد األمصار، ح  -1

 .473، ا7ابن األ ير، مصدر سابق، ح  -2

 .472، ا7ابن األ ير، مصدر سابق، ح  -7
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الخليفةةة المعتصةةم  ن يتفةةري لتنفيةةا الخطةةة التةةي  عةةدها لالنتقةةام، والتةةي هةةدفا علةة          

تخريةةس عموريةةة مةةوطن األسةةرة الحاكمةةة فةةي الدولةةة البيزنطيةةة،  فقةةد كانةةا عموريةةة  

يومئا فةي  عةز  يامعةا، ومةن المحتمةل  ن اإلمبراطةور ميخاقيةل الثةاني نعلعةا  سةقفية،           

،ن المعتصةم مةن ااسةتيالء علة  عموريةة     كما كانا محصنة منيعًا، وقةد تممة  
(1)

وفمةر   

في متابعة انتصاراته بالزحف عل  القسةطنطينية، لمنةه اضةطر إلة  العةودة إلة  بةالده        

م( وتبعةه  742-ه228عند سماعه بأنباء م امرة تدبر ضده، ولم يلبةث  ن تةوف  سةنة )   

 يوفيل في السنة نفسعا.
 (2)

 

  دلةةد العمةةق فةةي األراضةةي    وعلةة  الةةرمم مةةن وصةةول القةةوات اإلسةةالمية إلةة     

البيزنطية فإنعا انسحبا دون ااستفادة من الموقف الحربي في الدولةة البيزنطيةة، وقةد    

عدت الدولة العباسية هاه الغارة نصرًا عظيمًا، عل  الرمم مةن  نةه ا يممةن مقارنتعةا     

بانتصةةةارات المسةةةلمين فةةةي العصةةةور األولةةة  للدولةةةة العباسةةةية، ومةةةع دلةةةد فقةةةد بةةةالغ  

 خون في إظعارها كحدٍث معم.الم ر

وفةةي الفتةةرة المتبقيةةة مةةن حمةةم األسةةرة العموريةةة، لةةم يجةةدد المسةةلمين هجمةةاتعم      

انشةةغالعم بمشةةاكلعم الداخليةةة التةةي قامةةا بعةةا القباقةةل العربيةةة حةةول المدينةةة وفلسةةطين  

وفي مناطق  صبعان والجبال وفارس
(7)

 ما في الدولة البيزنطية فقد  صبحا  يودورا  

م( هةي الحةاكم الرسةمي للدولةة     717-742ه/247-228 يودورا  ونةة  يوفيةل سةنة )   

بعد وفاة  ونعا وقصور ابنعا ميخاقيل الثالث
(4)

وقد توالةا العةزاقم علة  بيزنطةة فةي       

م(747-ه227تلد الفترة فعزم نيشعا في مينا بصةقلية سةنة )  
(1)

ونتيجةة لتلةد العةزاقم     

المتمةةررة التةةي لقيتعةةا الجيةةو  البيزنطيةةة، بةةادرت اإلمبراطوريةةة  يةةودورا بإرسةةال        

                                                           
 .177، ا7اليعقوبي، تاريخه، ح -1

 .111فا يليف، مرنع سابق، ا -2

 .11-17، 1،12، ا11الطبرا، تاريأ األمم، ح -7

 .175فا يليف، مرنع سابق، ا -4

 .227العريني، مرنع سابق، ا -1
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م( تطلةةس 747-742ه/272-228م( إلةة  الخليفةةة الوا ةةق )741-ه273رسةةلعا سةةنة )

عقد هدنة وتبادل األسرى فوافق الخليفة عل  دلد.
(1)

 

 

 :األسر والفداء -1.1.2
 

سةةالمية والبيزنطيةةة بنظةةام  ارتبطةةا الغةةارات البريةةة والبحريةةة علةة  الحةةدود اإل  

يتعلق بمعاملة األسرى، تلد الغةارات التةي اتسةما بطةابع التخريةس والمفانةأة، و سةر        

المثير من رعايا ونند الدولتين، وسةنحاول هنةا  ن نسةلط الضةوء علة  معاملةة هة اء        

 األسرى.

 :معامَة المرَمين لألسرى البيزنطيين -أ

بالرحمةةة فةةي المعةةارك والحةةروط، فةةال    امتةةا ت الدولةةة اإلسةةالمية عةةن ميرهةةا    

يقتلةةون مةةن لةةم يبلةةغ الحلةةم وا النسةةاء وا الزمتةة  وا العميةةان 
(2)

وقةةد اختلفةةا معاملةةة  

المسةةلمين ألسةةراهم حسةةس طبيعةةة ونشةةا  هةة اء األسةةرى فاألسةةرى الةةاين لةةم يصةةدر   

عنعم  ا عمةل عةداقي ضةد الدولةة كالتجسةم مةثاًل  حسةنا الدولةة معةاملتعم إد  عةدت           

ى من  هل الشرش وكبةار رنةال الدولةة وقةادة الجةيش واألسةاقفة  مةاكن خاصةة         لألسر

لعةةم،  مةةا عامةةة األسةةرى فقةةد يصةةبحون  رقةةاء
(7)

ومةةع دلةةد فقةةد كةةان اإلسةةالم مبةةد  فةةي  

مصلحة الرقيق دلد  ن الواحد منعم يستطيع  ن يشترا حريته بدفع مبلغ مةن المةال  و   

ق  مانيةة فاش مةن مماليمةه، و مةر  ا     العتق، فأوص  الخليفةة المعتصةم قبةل موتةه بعتة     

يفرق بين  عضاء العاقالت التي وقعا فةي األسةر،  
 

وقةد كةان هنةاك سةوق فةي سةامراء       

                                                           
 .187علي بن الحسين المسعودا، التنبه واإلاراش، حققه عبد اهلل العبادا، بيروت، ممتبة خيا ، ا  بو الحسن -1

، بيروت، دار العلم للماليين، 7،  1امم الدين  بو عبد اهلل بن بمر بن قيم الجو ية،  حمام  هل الامة، حققه: صبحي صالح، ح -2

 .18،  1، ا1577

 .747، ا13الطبرا، تاريأ األمم، ح -7
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خاا لبيع الرقيق،
(1 )

حيث كان ينادا عليعم بخمسة  صوات وعشرة  م يونس بةيععم  

للسرعة
(2)

  ما الاين  ساءوا إل  الدولة اإلسالمية فقد تشدد الخلفاء مععم. 

-111فةةةةة  بةةةةي نعفةةةةر المنصةةةةور  سةةةةر الراهةةةةس رومةةةةانوس سةةةةنة ) ففةةةةي خال

م( في  حدى مارات المسلمين، وسجن في بغداد وفي الفتةرة نفسةعا   881-881ه/115

وقةةع فةةي  سةةر المسةةلمين الراهبةةان "يوحنةةا واةةمعون" اللةةاان فةةرا خوفةةًا مةةن اضةةطعاد    

يقونةات،  اإلمبراطور قسطنطين الخامم الألايقةواني ألنعمةا كانةا مةن م يةدا عبةادة األ      

و سر  يضًا البطريق
(7)

نورنيوس الةاا كةان يتفقةد ممتلماتةه علة  الحةدود البيزنطيةة         

العباسية سجن ه اء نميعةًا ا سةجن واحةد فحةاول البطريةق نورنيةوس الالايقةواني        

قتةةل الرهبةةان الثال ةةة م يةةدا األيقونةةات، ولمةةن م امرتةةه اكتشةةفا مةةن قبةةل المسةةلمين     

 ياتعم التي قد تعرض للخطر في ونوده مععم.ففصل عن الرهبان حفاظًا عل  ح

م( مةةات الخليفةةة المنصةةور وخلفةةه المعةةدا فانضةةم إلةة    884-ه117وفةةي سةةنة )

م( اعتنق اإلسةالم راهةس يةدع  يعقةوط،     887-ه173الرهبان الثال ة لخالفة المعدا )

وااتبه الراهس في ونةود ناسةوس بيزنطةي ببغةداد يةدع  رومةانوس، فةأخبر الخليفةة         

د فأمر الخليفة حانبةه الربيةع  ن يحضةر إليةه الرهبةان كلعةم ليجةرا مععةم         المعدا بال

تحقيقًا، واستمر التحقيق عدة  يام، ولمي يتأكد الخلفيةة مةن إ بةات التعمةة علة  الراهةس       

رومةةانوس،  سةةتدع  يعقةةوط لرؤيتةةه، ولمةةن يعقةةوط اضةةطر عنةةد الموانعةةة ولةةم ي كةةد 

اتعامه، فطرده الخليفة.
 (4)

 

ة مةن خالفةةة المعةدا وبعةةد  ن  مضة  رومةةانوس فةي السةةجن     وفةي السةنة األخيةةر  

تسع سنوات، كان يعمل عل  إعادة بعة  األسةرى البيةزنطيين الةاين اعتنقةوا اإلسةالم       

                                                           
 .747، ا13الطبرا، مصدر سابق، ح -1

 .747، ا13الطبرا، مصدر سابق، ح -2

 ا رقيم المنيسة لمنه بعني الشريف وهو لقس كثير ما ينعم به اإلمبراطور عل  البار ين من رنال  Patriarahالبطريق: ا يعني  -7

 دولته،  ولئد الاين قدموا خدمات نليلة للدولة وهو لقس روماني قديم.

 .177، ا1571ضا السيد حسن، المعارك بين العرط والروم، بيروت، الدار العالمية للنشر، ر -4
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إلةة  المسةةيحية وهةةو مةةا يعةةد خطيئةةة كبةةرى عقابعةةا المةةوت، وبعةةد  بةةوت التعمةةة عليةةه      

ت.عرض عليه الخليفة الدخول في اإلسالم، وعندما رف  نفا فيه حمم المو
(1)

 

لقد بلغ الصراع الال يقوني في الدولةة البيزنطيةة  اةده فةي فتةرة قلةم اإلمبراطةور        

قسطنطين الخامم، حيةث نصةا قةرارات مجمةع هبريةا الةديني فةي القسةطنطينية سةنة          

م( عل  تحريم الاليقونات وصور القديسين ألنعا تعد مظعرًا و نيةًا فةدمر   814ه/178)

لمن هاه الحركة قوبلا بمعارضةة ومقاومةة اةديدتين بخاصةة مةن      ، لألاجار والطيور

الرهبةةان الةةاين تعرضةةوا للتعةةايس والنفةةي والقتةةل وصةةودرت ممتلمةةات األديةةرة، وقةةد     

م( عنةدما طلةس اإلمبراطةور مةن هة اء      871-ه147بلغا هاه الحركة دروتعةا سةنة )  

جةد نفعةًا، اضةطر    الرهبان  داء اليمين بالتخلي عن الصور، وعندما تأكةد لةه  ن دلةد لم   

إل  اضطعاد كل من خالف ر يه فتعرض المثير منعم للتنميل وسمل العيون، و نبةروا  

علةة  العةةودة للحيةةاة المدنيةةة العاديةةة، 
(2)

ويصةةعس تحديةةد هةةدش اإلمبراطةةور مةةن وراء   

سياسته هاه فقد يمون سبس هاا ااضطعاد الحةد مةن نفةود رنةال الةدين، وبخاصةة  نةه        

يتمتعةةون بعةةا، لدرنةةة  نةةه حةةاول فةةي البدايةةة كسةةبعم لتأييةةد        كةةان يةةدرك الممانةةة التةةي  

سياسته، لمنه عنةدما فشةل فةي دلةد لشةدة مقةاومتعم  خةا ينةتقم مةنعم ونظةر إلةيعم نظةرة             

العداء
 (7)

لقد كان الصراع بني معارضتي األيقونات والم يدين لعا عنيفًا،  صر تأ يرًا  

لقي نمةيععم المعاملةة نفسةعا دون    كبيرًا عل  رنال الدين حت  وهم في السجون، وقد ن

تميز كما منح الرهبان حقعم في ممارسة اعاقرهم الدينية داخل السجن، حيث اعتزلةوا  

في  اوية معينة إلقامة الصالة في اتجاه الشرق.
 (4)

 

ولةةةم يتعرضةةةوا ألا تعةةةايس بةةةل إن المسةةةلمين المسةةةئولين عةةةن السةةةجن كةةةانوا       

تحةاك ضةدهم، وممةا ي كةد لنةا حسةةن      حريصةين علة  حيةاة السةجناء، ضةد  يةة مةة امرة       

                                                           
 .175حسن، مصدر سابق، ا -1

 

2 - P. peters Roman. Le Neo Martyr Tmai,780 DCAfres an Document. Georgian. 

 .177حسن، مصدر سابق، ا -7

 .Vasilive, op cit P, 262 يضًا     175حسن، مصدر سابق، ا -4
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معاملة المسلمين األسرى البيزنطيين،  ن الخليفة المعدا اضطر إل  قتل الراهةس بعةد   

 بوت إدانته، مير  نه من المممن  نسوء معاملةة البيةزنطيين لألسةرى المسةلمين عنةدما      

  استولوا عل   بطره قد   ةرت سةلبًا علة  معاملةة المسةلمين ألسةراهم، ودلةد ردًا علة        

تلد المعاملة السةيئة، وإدا صةدقنا روايةة الطبةرا فةإن الخليفةة المعتصةم عامةل إسةراء          

البيةةزنطيين   ةةر حصةةاره عموريةةة معاملةةة اتسةةما بشةةيء مةةن القةةوة وقتةةل عةةددًا كبيةةرًا  

منعم ألقل األسباط، وتممن بعضعم من العرط وبلغ عددهم ستة فاش  سير.
(1)

 

 :معامَة البيزنطيين لألسرى المرَمين -ب

اختار البيزنطيون طريقًا طةوياًل لتسةيير  سةرى المسةلمين الةاين يريةدون فةداءهم        

وكةان العةدش مةن طةول الطريةق إدال هة اء األسةرى، بإنبةارهم علة  السةير  طةةول           

مسافة مممنة وياكر هارون بن يحي الاا كان من بين األسةرى الةاين تةم فةداؤهم سةنة      

عةةن طريةةق البحةةر فةةي المراكةةس مةةن   م( إنعةةم سةةيروا إلةة  القسةةطنطينية  741-ه271)

عسةةقالن،  ةةم سةةيروا منعةةا  ال ةةة  يةةان حتةة  وصةةلوا مدينةةة إنطاكيةةا وسةةاروا  ال ةةة  يةةام  

" ومثلعةا إلة  مدينةة سةنقرة،  ةم سةاروا فةي        Nicaea خرى حت  وصةلوا مدينةة نيقيةا "   

الصحراء مشاة حت  وصلوا البحر، حيةث  بحةروا إلة  القسةطنيطينية، ودكةر  نةه ر ا       

سجونًا خصصا لألسرى المسلمين وسجنا  خر ألهل طرسوس، ومنعةا  يضةا مةا    فيعا 

خصص بسجن العامة، وسجن خاا بالحرس.
(2)

 

ويضةةةيف ابةةةن حوقةةةل سةةةجنًا خامسةةةًا يعةةةرش بةةةدار الةةةبال  بسةةةجن فيةةةه  سةةةرى      

اإلمبراطةةور فةةي رسةةاتيق
(7)

ويوقةةف األسةةرى عنةةد وصةةولعم إلةة  القسةةطنطينية وسةةط    

رسةةول اإلمبراطةةور، فةةإن رنةةع وهةةم واقفةةون     السةةوق بةةين الضةةمين فةةي حةةين يةةاهس   

 رسةةلعم إلةة  السةةجن، وإن ونةةدهم انتةةا وا الضةةمين قةةتلعم نميعةةاً     
  

و حيانةةًا يتعةةرض  

                                                           
 .747، ا13الطبرا، تاريأ األمم، ح -1

 

 .123-115، ا1751، ليدن، مطابع إبريل، 8 بو علي  حمد بن عمر بن رسته، األعالق النفسية، مجلد  -2

 .127، ا8ابن رسته، مصدر سابق، مس -7
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األسرى لمعاملة قاسية، فربما ضربوهم بالف وس والحجةارة والقةوهم فةي النةار    
(1)

كمةا   

كةان البيزنطيةةون يسةتعبدون األسةةرى مةةن عامةة المسةةلمين ويسةتعملوهم فةةي المصةةانع،     

فاألسير الحادق الاا إدا سئل عن صنعته لم يقر بعا،
(2)

ألن البيزنطيين كةانوا يعةدفون    

من وراء دلد إل  استغالل  سراهم في الصناعة التي يتقنونعا لالستفادة منعم، وحةاول  

م( 741-ه271البيزنطيون الضغط عل   سرى المسلمين لتنصيرهم، ففةي فةداء سةنة )   

تنصر نحو  ال ين  سيرًا.
(7)

 

علةة  الةةرمم مةةن المعاملةةة القاسةةية التةةي عومةةل بعةةا األسةةرى المسةةلمون، فغةةن      و

البيةةزنطيين سةةمحوا لعةةم فةةي بعةة  األحيةةان بممارسةةة األلعةةاط المرحةةة للترفيةةه عةةن       

 نفسةةعم، فشةةاركوا البيةةزنطيين فةةي مسةةابقات الخيةةول،  
 
واحتفةةاات  عيةةاد المةةيالد التةةي   

يةةر، وفةةي نعايةةة ااحتفةةال الةةاا    يقةةدمون فيعةةا للمسةةلمين مواقةةد خاليةةة مةةن لحةةم الخنز     

يستغرق ا ني عشر يومًا يمنح األسير دينارين و ال ة دراهم،
(4)

كما سمح لعم بمزاولةة   

نةةوع مةةن التجةةارة الداخليةةة، ولةةم يقتصةةر الطرفةةان فةةي بيةةع  سةةراهم علةة  مبةةالغ ماليةةة     

فحسس بةل لجةأوا إلة  المقايضةة، إد تةم بيةع بعة  األسةرى فةي بعة  األحيةان مقابةل             

ت من الاهس  يضا.مقتنيا
(1)

 

 :لمَيات الفداء -ج

كانةةا الحةةرط بةةين المسةةلمين والبيةةزنطيين سةةجاًا، ينةةال بعضةةعم مةةن الةةبع         

األخةةر، لةةالد احتةةاح الخلفةةاء واألبةةاطرة إلةة  الفةةداء خاصةةة عنةةدما تمةةون األوضةةاع         

الداخلية ألحدهما ا تتحمل ضغوطًا خارنية، فتضطر إل  المعادنةة وعقةد الصةلح مةع     

 األخرى، مير  ن دلد لم يضع حدًا للعداء التقليدا المستمر بينعما.الدولة 

                                                           
 .147المقدسي، مصدر سابق، ا -1

 .187ممتبة الحياة، د.ت، ا بو القاسم بن حوقل النصيبي، صورة األرض، بيروت، دار  -2

 .147-148المقدسي، مصدر سابق، ا -7

 .127، ا8ابن رسته، مصدر سابق، مس -4

 .188نفم المصدر السابق، ا -1
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         ول فةةداء حةةدث فةةي الدولةةة اإلسةةالمية بمةةال كةةان فةةي العصةةر العباسةةي األول،       

ولةةةم يحةةةدث فةةةداء بمةةةال فةةةي العصةةةر األمةةةوا، إنمةةةا كةةةان الفةةةداء فةةةي سةةةواحل الشةةةام   

واإلسمندرية وبعة  الجةزر،  سةير بأسةير،    
(1)

مصةادر اإلسةالمية   وتعرضةا بعة  ال   

لةةاكر بعةة  األفديةةة، منعةةا فةةداء حةةدث فةةي فتةةرة الخليفةةة  بةةي نعفةةر المنصةةور الةةاا       

 يعاصةةره مةةن األبةةاطرة البيةةزنطيين واإلمبراطةةور قسةةطنطين الخةةامم و نةةرى هةةاا         

م( وإن  ملس مةن تةم فةداؤهم مةن المسةلمين مةن  سةرى فينقيةا         817-ه175الفداء سنة )

ومناطق  خرى.
 (2)

 

في عصر الخليفة المعدا تول   مر القيام بةه النقةا  اإلنطةاكي،     كما  نرى فداء

م( تةةم ااتفةةاق بةةين الراةةيد وابةةرين علةة  عقةةد هدنةةة وتبةةادل      857-ه171وفةةي سةةنة ) 

األسةةرى، حيةةث قةةام بةةأمر هةةاا الفةةداء القاسةةم بةةن الراةةيد وبلةةغ عةةدد األسةةرى المسةةلمين 

حوالي  ال ة فاش وسةبعماقة  سةير،  
(7 )

" Lamosنعةر الالمةم "  وقةع هةاا الفةداء علة      

وهةةةي قريةةةة علةةة  اةةةط البحةةةر، 
(4)

بينعةةةا وبةةةين طرسةةةوس مسةةةيرة يةةةوم واحةةةد يمةةةون    

البيزنطيةةون فةةي سةةفنعم بةةالبحر والمسةةلمون فةةي البةةر فيتفةةادون       
(1)

وحضةةرة العلمةةاء    

واألعيان ومن  هل الثغر  ناس كثيرون، ومن الجنةود  ال ةون  لفةًا، فاسةتعاد المسةلمون      

م( وتةول  هةاا   738-ه152، و نرى فةداء  خةر سةنة )    سراهم وسط مظاهر من الفر 

الفداء  ابا بن نصر بةن مالةد الخزاعةي   
(7)

وحةدث فةداء  خةر فةي فتةرة خالفةة األمةين         

م( وبالتحديد في السنة الثانيةة مةن خالفتةه و خةر فةي عصةر       717-735ه/157-157)

م( علة  يةد  ابةا بةن نصةر الخزاعةي  يضةًا،       717-ه231الخليفة المأمون تم سةنة ) 
(8)

   

سةالمية إليعةا   إلإا  ن هاه األفدية لةم يشةتعر  مرهةا علة  الةرمم مةن إاةارة المصةادر ا        

ونحةةن نوافةةق المسةةعودا ألنةةه كةةان  كثةةر اهتمامةةًا ودقةةة لمسةةألة فةةداء األسةةرى، فةةاكر     

                                                           
 .151ت، ا -، القاهرة، مطبعة الحمين، ط2 بوالعباس  حمد بن علي المقريزا، الخطط المقريزية، ح -1

 .181، ا5الطبرا، تاريأ األمم، ح -2

 .488، ا1517، بيروت، دار المتاط اللبناني، 7حمن بن محمد بن خلدون، العبر وديوان المبتد  والخبر، مسعبد الر -7

 .177ابن حوقل، مصدر سابق، ا -4

 .7، ا1585، دار صادر، 1 بو عبد اهلل ياقوت الحموا، معجم البلدان، ح -1

 .177ابن حوقل، مصدر سابق، ا -7

 .172المسعودا، التنبيه، ا -8
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طريقة إنراقعا، ومن حضرها، وعدد األسرى الاين تم فداؤهم رناًا ونسةاًء ويشةتمل   

 -عل   ال ة  فدية رقيسية  نريا مع البيزنطيين هي:العصر العباسي األول في ر يه 

 :الفداء األول 

م( فةةةي عصةةةر الخليفةةةة هةةةارون الراةةةيد     734-ه175حةةةدث هةةةاا الفةةةداء سةةةنة )   

واإلمبراطور نقفور األول، وقد تول   مر الفداء من الدولة العباسية القاسم بن الرايد، 

العبةاس، ومةن  هةل     وحضره  بةو سةليم فةرح خةادم الراةيد وسةالم البربةرا مةول  بنةي         

 الثغور واألمصار نحو خمسماقة  لف.

وقيةةل  كثةةر مةةن دلةةد بأحسةةن مةةا يمةةون مةةن العةةدد والخيةةل والسةةال ، وفيةةه تةةم فةةداء  

األسرى البيزنطيين سواء  كانوا رناًا  م نسةاًء وحضةرت مةراكبعم بأحسةن مةا يمةون       

الي  ال ةة  من العدة واللبةاس، يصةبحون  مععةم  سةرى المسةلمين الةاين بلةغ عةددهم حةو         

فاش وسبعماقة مسلم،  م فداؤهم في ا ني عشر يومًا.
 (1)

 

 :الفداء ال اني 

م( تول   مةر القيةام بةه    738-ه152 نرى هاا الفداء  يضًا في عصر الرايد سنة )

 ابا بن نصر بةن مالةد الخزاعةي، ويةرى بعة  المة رخين  ن هةاا الفةداء حةدث فةي           

،"Podandosالبندندوت "
(2)

عودا  نه حدث في الالمم وهةو الةر ا   بينما يرى المس 

الاا نرنحه ألنه الممان المعتاد في عملية تبادل األسرى، استمر هاا الفداء سبعة  يةام  

وحضةره فاش مةن النةاس، وبلةةغ عةدد األسةرى المسةلمين الةةاين تةم فةداءهم نحةو  لفةةين          

وخمسماقة  رنل وامر ة.
 (7)

 

 الثالفداء ال : 

                                                           
 .188-187المسعودا، التنبيه، ا -1

 .237، ا7الطبرا، تاريأ األمم، ح -2

 .188المسعودا، التنبيه، ا -7
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الوا ق، الاا وانةه منةا بدايةة خالفتةه   مةات       حدث هاا الفداء في عصر الخليفة

داخلية
 

و دى فشل البيزنطيين في ااسةتيالء علة  صةقلية إلة  ميةل الطةرفين إلة  إقامةة         

م( وكلةف ابةن  بةي    741-ه271عالقات سليمة ودلد عن طريق الفداء الةاا تةم سةنة )   

ة قحطبة صاحس الفةتح بةن حاقةان التركةي بمعرفةة عةدد األسةرى المسةلمين فةي بيزنطة          

فلما وصل البال  اإلمبراطورا  خبره  ن عدد األسةرى  ال ةة فاش رنةل وخمسةماقة     

امر ة، وقد اختلف رسل الدولة البيزنطية مع الو ير محمد بةن عبةد الملةد الزيةات ألن     

البيزنطيين رفضوا فداء العجزة من النساء والرنةال واألطفةال، واسةتمر هةاا الخةالش      

برنةل ويبةدوا  ن عةدد األسةرى المسةلمين كةان  كثةر          يامًا حت  اتفقوا عل  يفدا رنل

" Raqqaمن األسرى البيزنطيين، لالد ونه الخليفة الوا ق رسةله إلة  بغةدد والرقةة "    

ولةةم يمفةةه العةةدد فاضةةطر إلةة  إخةةراح الرقيةةق      لمةةي يشةةتروا الرقيةةق المونةةود هنةةاك،  

ا الفةداء  المونود في قصره حت  يتمافأ العةددان بلةغ عةدد المسةلمين الةاين حضةروا هةا       

 ربعة فاش فارس ورانةل وتةول   مةر هةاا الفةداء مةن الجانةس البيزنطةي قاقةدان يقةال           

ألحدهما القاس ولألخر طلسيوس،
(1)

وقدر عدد المسلمين األسرى الاا تم فداؤهم فةي   

هاا الفداء بحوالي  ربعة فاش وستماقة  سير منعم األطفةال والنسةاء، ومةنعم خمسةماقة     

م من  ن  هةل الامةة فةي الغالةس نصةارى فةإن الدولةة اإلسةالمية         من  هل الامة، وبالرم

عنعم. مسئولةاهتما بأمر فداقعم واعتبرت نفسعا 
(2)

   

لمةا اتصةةفا بةةه مةةن عدالةةة وتسةةامح دينةي فةةي معاملةةة رعاياهةةا، وقةةد اسةةتمر هةةاا   

الفةةداء  ربعةةة  يةةام كةةان المسةةلمون فةةي الجانةةس الشةةرقي مةةن النعةةر، والبيزنطيةةون فةةي     

الغربي منه، و نةرى الفةداء رنةاًل برنةل يلتقيةان فةي وسةط النعةر، فةإدا صةار           الجانس 

المسلم إل  المسلمين هللوا وكبروا، وإدا صار البيزنطةي إلة  البيةزنطيين تلممةوا  اةبه      

بالتمبير،
(7)

ومن المسلمين الاا تم فداؤهم مسلم بن  بي مسلم الجرمي، وهةو اخصةية    

ن فترة طويلة حتة  عةرش بالدهةم وكتةس عةدة      عظيمة األهمية عا  في  سر البيزنطيي
                                                           

 .17، ا11الطبرا، تاريأ األمم، ح -1

 .15، ا11الطبرا، المصدر السابق، ح -2

 .172ا، 1557، دمشق، و ارة الثقافة، 7م، حعن مسموية، تجارط األمم وتعاقس ال بو علي  حمد بن محمد ب -7
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كتس عن األباطرة البيزنطيين وعن  قاليمعم ومسالمعم وطرقعم، و وقات الغزو إلةيعم،  

ومن ناورهم من الممالد، البلغار والصقالية والخزر وميرهم، وقد  خا ابن خردادبةة  

الجغرافي عنه علمه في  قاليم الدولة البيزنطية.
(1)

   

الفةداء مسةألة خلةق القةرفن، حيةث ونةه الخليفةة الوا ةق نماعةة           و هم ما يميز هاا

مةةن رنالةةه مةةنعم يحةةي بةةن فدم المرخةةي ونعفةةر بةةن الحةةداء وطالةةس بةةن داود امتحةةان   

المسلمين الاا تم فداؤهم فمن قال إن القرفن مخلوق فد  سره و عطي دينارًا.
(2)

 

لمتبعةةة بةةين  ومةةن خةةالل هةةاه األفديةةة نسةةتنتس  ن نظةةام الفةةداء كةةان مةةن الةةنظم ا       

الدولتين العباسية والبيزنطية، ألنعما كانتا فةي حةروط داقمةة، ا تنقطةع إا فةي فتةرات       

نادرة تلجأ فيعا  حدى الدولتين إل  المعادنة وعقد الصلح مةع الدولةة األخةرى، وتنتعةي     

 هاه الحرط بأسر المثيرين من كال الطرفين.

اقه الزمان والممان اللةاين يةتم   لاا كانوا يتفقون عل  إنراء الفداء ويحددون إلنر

فيعا بصورة رسمية، ورافق عمليات الفداء احتفال عظيم مةن قبةل األلةوش مةن الجنةود      

واسةةتعراض القةةوات الحربيةةة مةةن كلتةةا الةةدولتين، حيةةث يةةتم تبةةادل األسةةرى عةةادة عنةةد   

الالمم، مير  ن المقدس بروا حدوث  فدية  خةرى فةي  غةور فلسةطين مثةل قيسةارية       

"caesarea"  ويسةةةبق عمليةةةات الفةةةداء إيفةةةاد سةةةفارات لتقريةةةر  مةةةر الفةةةداء فةةةإدا اتفةةةق

الطرفةةان علةة  إنراقةةه اسةةتعد لةةه اسةةتعدادًا عظيمةةًا، فتةةأتي السةةفن البيزنطيةةة المزنيةةة،     

حاملةةة  سةةرى المسةةلمين، وإدا اقتربةةا هةةاه السةةفن مةةن الشةةواطر اإلسةةالمية ورفهةةا         

اانَا بوصولعا.الحرس الموكل إليعم مراقبة السواحل دقوا الطبل إي
 (7)

 

فةي فتةرة الخليفةة هةارون الراةيد، وربمةا        موالمالحظ في هاه األفدية  ن  ملبعا ت

يرنع دلد إل  كثرة الغارات الحربية في عصةره، وعلة  الةرمم مةن تحديةد المصةادر       

                                                           
 .188المسعودا، التنبيه، ا -1

 .43، ا27العمرا، مصدر سابق، ح -2

- Minorsk V.Hadud Al-Alam ((the Rigions of the worid)) London, Oxford univ, 1937, P419. 

 .188المقدسي، مصدر سابق، ا -7
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اإلسالمية عدد  سرى المسلمين ونوعيتعم دكورًا وإنا ًا، ايوخًا و طفاًا مسلمين و هةل  

مفلا دكر عدد األسرى البيزنطيين ونوععم.دمة، فإنعا  
 (1)

 

اتضح لنا من خالل ما طرحنةاه فةي هةاا الفصةل  ن الصةراع العباسةي البيزنطةي        

وإن بد  مستديمًا واتسم بااستمرار لةم يحةل دون ااتصةال بةين الطةرفين، كةان  سةباط        

مةن   دلد الصراع تممن في الخالفات الدينية والسياسةية التةي  دت إلة  عةدم اةعور  ا     

الطةةرفين بونةةوط إقامةةة سةةلم داقةةم وصةةريح، ومةةع دلةةد فةةد كانةةا هنةةاك اتصةةاات            

دبلوماسةةية   ةةرت تةةأ يرًا واضةةحًا علةة  العالقةةات بينعمةةا وهةةاا مةةا سةةنحاول بحثةةه فةةي       

 الفصول القادمة إن ااء اهلل.

                                                           
 .188، انفسه سابقالمصدر الالمقدسي،  -1
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 املراسالت -2.1
 

 :المراسالت المكتوبة -أ

إن موضوع الدبلوماسية في مختلف العصور، من الموضوعات المهمة الجددرة   

بددين الدةلددة ايسدديمية ةالدددة   بالدراسددة، هاهددا  عنددف عددن الااددا العيةددات ال ددلمية   

المعاصددة  لهددا ةلعددر  ا ددية تددا ة  ا تمدداع الخلادداأل العةاسدديين ةاهبددا ة  الةيدد ا يين   

بالمةاسدديت الدبلوماسددية المعتوبددة رععددط فددةع ال ددةفين علددت  و يددد العيةددات         

ال لمية في سةير  حقيق اه داف ةالمصالح المنتةكة.
(1)

 

 تماع  ظييم اليوهها ةأسا يلها إال أاهدا مد    علت الةغم من أن الدة   هتم كر اال

ذلددال ال  لاددر الااةددًا  امددًا مددظن الظنددار ال ياسددي رتة ددا علددت العظارددة بدد  االةتصددا  فددي   

القوات الع عةرة، فالظنار الدبلوماسي رص ظ  اهصدةاأل ةرةدةر الندقاب بدين اهعدداأل     

ةالمعلومدات  فيتحقق  وازن القوى ةرحج  العددة المتدةبع عدن المخدا ة  بالعددةان،      

المتوفة  عن  ظييم الدبلوماسية الةي ا يدة، 
(2)

ةال داب  اليدا ة للدبلوماسدية الةي ا يدة      

 ددو النددعلية الجامددد   التددي ةضددع  للمةاللددة فددي  قةرددة العيمددة ايمةةا وررددة فددي         

اهذ ددان، فعددان ال دداية اهالظةددي ال رعددا  رصددر الق دد ظ يظية فتددت رحاصددة بقواعددد          

 رقابددر غيددة المختصددين ةعظدددما رددخذن لدد  بالددد و  إلددت   صددارمة للةةة وكددو  فتددت ال

الحضة  ايمةةا وررة، كدان رجدةا اسدتقةال  ةفدق مةاسدم  اصدة ف دا مةكد   فدي          

بي  .
 (3)

 

ة جددةا اال صدداالت ايسدديمية الةي ا يددة فددي المةاسدديت المعتوبددة ةال دداارات  

النخصددية ةرتميدد  ايسدديع عددن سددابة اه رددان بةادد   رددن ة ةلددة عقيددد  ةعةددا   هددةرعة  

رةفية، فعم ةإ ار  الداألت همدور الددايا مالمدا الداألت همدور الددرن، هدةرعة سدماةرة          

                                                           
، عدد   7عمة كما   وفيق ةفيا  ااصة الحجدي، الدبلوماسدية ةالعيةدات ال دلمية مد  الصدليةيين، المجلدة العةبيدة للعلدوع ايا دااية، مد             -1

 . 129، ع1897، القا ة ، مخس ة هةاب الجامعة، 22

 . 393، ع2فتحي عامان، الحدة  ايسيمية الةي ا ية،  ار العتاب العةبي، القا ة ، ج -2

 . 393، ع2عامان، الحدة  ايسيمية الةي ا ية، ج فتحي -3
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ر، ةايسديع لدم رادةظ ايامدًا معيظدًا      الاألت لهدارة الةنةرة ةإ ةاالها من تلمات الجه

من أايمة الحعم لتتةع  النعوب ةالحعومات بر  ةك  اصير اهفعاع لتةاعدي كدر أمدة    

ما ريألع فالها ة قتضي  مصالحها.
 (1)

 

لقدددد الددداأل ايسددديع بقواعدددد  حدددد  ال دددلوك ةالمعددداميت ةالعيةدددات االالتماعيدددة  

ًا لحضدار  إا دااية  عدم الددايا كلهدا      ةاالةتصا رة بما رتاق ةرةف  العييم ةليعون أساسد 

ةالمةدا   العامدة التدي اهددتمر عليهدا القدةين العدةرم ة ظاةلتهددا ال دظة بالندة  ةالتا ددية         

ةاالتها  الاقهاأل مصدر غظي للتنةر  الديا ردتيألع مد  كدر عصدة ال رقتصدة أة رمعدن        

  أن رقف عظدد فددة  معيظدة، أة محددة  ، بدر  دي  ابمدًا مت دور  مد  الندة  ةاالالتهدا           

ةرغم أن النةرعة ايسيمية تهةت في القةن ال اب  الميي ا أا ةةر تهور القااون 

الدةلي الحدرث فإاها الاألت مندتملة علدت ةواعدد ةأفعداع ايدم العيةدات ايا دااية بدين         

الظاس ةبين مختلف الجماعات، عيةات   تهدف الوفد  بين الدة  ةال يع.
(2)

 

قةرددة مةدددأ ايلدد اع بالم دداعدات ةالوفدداأل  ةةددد ةصددل  النددةرعة ايسدديمية إلددت   

بالعهو  في زمان لدم رعدن الوفداأل بالعهدد متعارفدًا عليد  بدين الجماعدات ةاهفدةا  كااد            

القددو   ددي الايصددر ةأسدداس ايلدد اع بالمعا دددات الدةليددة عةفتدد  النددةرعة ايسدديمية        

ي دي   ا ةاه ي بةصول  ةكلظا اعةف أن أ م مةدا   ايسديع  دو افتدةاع العهدد ةعددع      

فددي تددر الدةلددة العةاسددية  حولدد  الخيفددة إلددت ملددال  ددوظ   بالمعا دددات ةاال ااةيددات، 

  ددا الخلياددة العةاسددي ال دداا  غدددا  اسددتييب  علددت الحعددم ة ظاةضدد  صددور  الحعددم   

هددةاها فددي ذلددال هددان الدةلددة اهمورددة ةمددن  ظددا كاادد  بدارددة التحددو  عددن أسدداس الحعددم  

 ايسيمي، ة و النورى ةالدرمقةا ية.

ةكاا  الظهارة بد و  الدةلة ايسيمية ال ياسية فدي  دور ايمةةا ورردات، لقدد     

از  ددةت الدةلددة ال ياسددية
(3)

فددي ذلددال العصددة كددان العددالم  تظازعدد  أربدد  ةددوى كةددةى   

                                                           
 . 129عمة  وفيق ةفيا  ااصة الحجي، مةال  سابق، ع -1

 . 129المةال  اا  ، ع -2

 . 13، 3، ع1837إبةا يم أفمد العدةا، ال اارات ايسيمية إلت أةرةبا في العصور الوس ت، القا ة ،  ار المعارف،  -3
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 عد ت م الةها، ةا تلا  أ دافها فاي النةب كاا  الدةلة العةاسدية ةعاصدمتها بلددا     

للةبددي مظهددا الدةلددة الةي ا يددة ةعاصددمتها   نددعر إمةةا وررددة ةاسددعة، ةفددي النددما  ا 

الق دد ظ يظية ةسددل ا ها  نددمر يسدديا الصددلةى ةبددي  الةلقددان، ةةامدد  بعددد ذلددال سددظة       

( في اللةب الدةلة اهمورة في اهادلط ةفي همالها  ةلة الاةاجدة التدي   ع733- 139)

ا خيت من اكط الهدابر عاصدمة لهدا   
(1)

 كدر  ةلدة مدن الددة  المجداةر ،  عتةدة الدةلدة        

اه ةى   ةًا رهد  ةالو  ا، بي ا ة  عتةدة الدةلدة ايسديمية ممالدة فدي اهمدورين  دم        

العةاسدديين غةرمددًا مظاف ددًا ةكددان الظدد اع بيظهمددا ةالحددةةب م ددتمة  فاهددتدت غددارات       

بي ا ة علت الدةلة العةاسية  صوصًا بعدد اقدر العاصدمة مدن  مندق إلدت بلددا  فااندة         

دة  لة   جمدا هم ةكااد   دي  اللدارات م دتمة       العةاسيون الحصون ةالقيع علت الح

ةمددن ال ةيعددي أن رعددون  ظدداك أسددةى بددين ال ددةفين ةأن رت ارددد عددد  م مدد  اسددتمةار   

اللارات.
 (2)

 

ة مار المةاسيت المعتوبة أبةز ميا ة اال صداالت الدبلوماسدية بدين الم دلمين     

ذ دددا  مندددق ( ةا خاع221- 11ةالةيددد ا يين، ةةدددد هدددج  ةيددداع الدةلدددة اهموردددة سدددظة )

عاصمة لها، علت از را  انار العيةات الدبلوماسية ة ةا   المةاسيت بين الددةلتين،  

فخصع اهمورون  روااًا رعةف بدروان الةسابر لمعا ةة ملوك الدة  المجداةر ، ةةداع   

الدددروان اا دد  فددي العصددة العةاسددي بالتمهيددد ال تيددار ال دداةاأل، ةإعدددا  العتددا التددي       

ك ةاهبا ة  ةإلت اهمةاأل التابعين للدةلة ةالوال  ةغية م.رحملواها إلت الملو
 (3)

 

ةمددن بددين  ددي  المةاسدديت  لددال التددي بعضددها الخلياددة الوليددد بددن عةددد الملددال إلددت   

( ر لدا مظد   قددرم الم داعدات الممعظدة      ع707- 99ايمةةا ور ال تيظان الاااي سدظة ) 

ةا دددور الةي ا دددي لهددديا لعمدددار  م دددجد رسدددو  اة بالمدرظدددة المظدددور  فاسدددتجاب ايمة

ال لا، ةأرسر للخلياة مابة ألف ماقا  ذ ا ةمابة عامر في فن الةظاأل ةأربعين المدًي  

                                                           
 . 13ا  ، عإبةا يم العدةا، المةال  ا -1

 . 21إبةا يم العدةا، المةال  اا  ، ع -2

 . 13، 3إبةا يم العدةا، المةال  اا  ، ع -3
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من الا يا األ ةعظدما أرا  الخلياة  جدرد بظاأل م جد  منق أرسر كتابًا ي ة ر لا فيد   

إرسا  مابتي صاا  لتجدرد بظاأل الم جد.
(1)

 

بدين الددةلتين كدان ا صدااًل ةوردًا ةلدم       ةا تظت  من  ي   ي  الةسالة أن اال صا  

رقتصددة علددت الجوااددا الحةبيددة، بددر  عدددا  إلددت الوااددا ما رددة أ ددةى، فتددت إن  ددي       

الجوااددددا العلدددد  التعدددداةن ة ةددددا   المجدددداميت الدبلوماسددددية بددددين الةي ددددين أمددددةًا    

ممعظًا.ةرافق از  ار الدةلة العةاسية ة وسد  مصدالحها هدةةًا ةغةبدًا، ةامدو عيةا هدا       

سددية ة  ور ددا مدد  هددعوب ةأمددم ذلددال العصددة، أن هددهدت بلدددا  أةسدد  العيةددات ال يا

الدبلوماسدددية ةأةوا دددا، فإضدددافة ليفتعددداك الحةبدددي الم دددتمة بدددين الددددةلتين العةاسدددية  

ةالةي ا ية، ةام  مصالح منتةكة بيظهمدا ةأ ى الادداأل الحةبدي ةعددع االسدتقةار إلدت       

ف فتةا   ال ةفان ال داارات، ةعقدد   لجوأل ال ةفين لل ةب الدبلوماسية لحر  يا الخي

المعا دات ةاال ااةيدات ال ياسدية هغدةاظ ةأ دداف مختلادة  حقدق للدةلدة مصدالحها،         

ة  رددد مددن رةاب هددا الاقافيددة ةالتجاررددة،  
(2)

ةمددن أهددهة المعا دددات التددي عقدددت بددين    

 الدةلتين العةاسية ةالةي ا ية، المعا دد  التدي عقدد ا  دارةن الةهديد مد  ايمةةا دور        

- 122أرددةرن فددي فتددة   يفددة المهدددا ةأسدداةت  ددي  المعا دددات التددي عقدددت سددظة )   

( عن صلح ة داة لمد   يث سظوات، علت أن  دف  ايمةةا ور  الوصية مةللدًا  ع792

من الما  ةددر مدا بدين سدةعين أة   دعين ألادًا مدن الدداااية، ة  دلم مدا لددرها مدن أسدةى              

عو   الم لمين ة قدع ل  اي الأل.الم لمين الميعًا، ة قييم اهسواب في 
 (3)

 

  أردةرن ةفتدة  فعمهدا    ي ا يدة فدي فتدة  ةصدارة ايمةةا دور      عةض  الدةلدة الة 

لصدالح   نلدةلدة، ةبدة ن علدت ميدر كادة الميد ا      لظ اع عقابدا فا  سا م في إضدعاف ا 

الدةلددة العةاسددية، ةعلددت الددةغم مددن أن الم ددلمين لددم راتحددوا مظددا ق الدرددد  فددإن إالةددار  

علت  ف  إ اة  أكاة مدن مدة ، فقدق لهدم التادوب كقدو  كةدةى فدي ذلدال الوةد ،           بي ا ة 

                                                           
ع  الدرن أبو عةد اة محمد بن علي هددا ، االعديب الخ يدة  فدي ذكدة أمدةاأل النداع ةالج ردة ، فققد  سدامي الدد ان، بيدةةت المعتةدة               -1

 .32، ع1837العا وليعية، 

 .39-37االعيب الخ ية  في ذكة أمةاأل الناع ةالج رة ، ع ع  الدرن علي هدا ، -2

 .317، ع8ال ةةا،  اررخ اهمم، ج -3
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ة   اقاور اي اة  علت الم لمين ربمدا أرا  ك دا الصدي  ةال دمعة لظا د  أة إضدااأل       

الصاة النةعية علت ااقيب .
 (1)

 

تةافد  بحقهدا فدي الملدال     ة لمح في رسالت  افتقار  لإلمةةا وررة أرةرن ةعددع اع 

" ال ةيمة لها علت اي يب، بر  ي  ابعة ذليلة فابقة رملخ ا الةعا ذلدال  ةًاةفجعلها "بي

الةعددا الدديا صددور لهددا  لياددة الم ددلمين بةادد  "الددةا" صددافا ال دد و  ةال ددي ة ،    

ةرةى أن  ضوعها كان اا جدًا عدن ضدعف الظ داأل ةفمقهدن، ة ظاسدت أن مدن الةالدا          

ة هدعة ، ةمدن الظ داأل مدن     علت مة التاررخ من كان فمق  سةةًا في ضدياع  ةلتد  ة ددمي   

ةدا ت هددعةها ةأمتهددا إلددت صدظ  اهمجددا  العددوالي، ةأ دديت بيدد أبظدداأل الظ ددها إلددت بلددو     

اآلما ، لقد تن ايمةةا دور اقادور أاد  رسدالت   دي  رخيدف الخليادة، لعدن الخليادة أمدة           

ب دم اة الدةفمن الدةفيم مدن      ))كا ة  بعتابة الواب  علت تهة كتاب اقاور ةد الاأل فيد    

ن أمية المخمظين إلت اقاور كلا الةةع ةةد ةةأت كتابال را ابن العدافة  ةالجدواب    ارة

.((ما  ةا   ةن أن   مع  
(2)

 

بدأ الخلياة  ارةن كتاب  بالت مية التي  د  علدت ةدو  عقيد د ، ةاعتد از  بخالقد ،      

ةكتا الواب  علت تهة العتاب المةسر إلي  ة ديا رعظدي عددع اكتةا د  بديلال العتداب أة       

  في االفتااظ ب ، ا ة  الخليادة  ديا الجدواب بدالهجوع علدت  ةةلدة،      رغةت
(3)

فحاصدة ا   

 ي ين روماًًَ فتت فتحها ةسةت أ لها، ة معن ةا  د  مدن فدتح عدد  فصدون مظهدا فصدن        

الصاصاف
(

*
)

، ة ب  
(

*
)

، مقلوبية
(

*
)

، الصقالةة
(

*
)
.
(1) 3279

 

                                                           
 .311، ع1871، العور ، ةكالة الم ةوعات للظنة، 2هاكة مص ات،  ةلة بظي العةاس، ج -1

 .82، ع10ال ةةا،  اررخ اهمم، ج -2

 .1820، القا ة ،  ار العتا العةبية، 1عامة ةالما  الدرن ال يا ، ر أبو فظياة الدرظورا، اه ةار ال وا ، فقق   عةد المظعم -3

 .88، ع10ال ةةا،  اررخ اهمم، ج -1

، 3الصاصاف  كور  من  لور المعيصة في فوظ اهة اليحان ة كاا  ةلعة بي ا ية ةدرمة، أاية راةوت الحموا، معجدم الةلددان، ج   -*

 .229ع

  ب    -*

ةج اهسقف ة ي عظد الهدةةج الندمالي لددرب  ة دوس ةرديكة رداةوت الحمدوا أن ةليمدة كدور  ةاسدعة           مقلوبية  اسم معةكة ةاةعة م -*

 .128، ع2وس، ااية راةوت الحموا، معجم الةلدان، جسبةأسها من بي  الةةع ةةب  ة

ابدن  ة اذبد ، الم ددالال   الصدقالةة  ةدوع مدن الصدقالةة كددااوا فدةةا مدن الةيد ا يين فجعلهددم مدةةان الادااي  ظداك لحةاسدة الدددرب، أايدة              -*

 .112ةالممالال، ع
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 م(740-057/ھ131-231العصر العباسي األول )العالقات اإلسالمية البيزنطية في 

أن ضعف بي ا دة ةدد   ةالعر اسم الدةلة العةاسية ر  ا  ةو  ة ة  ًا، ةمن المخكد 

سا م في الوصو  إلت  لال اهةضاع ليط فقط فيما رتعلق بالعيةة م  الدةلدة العةاسدية   

-783/ 901-178بر أرضًا عيةا ها م  اللةب اهةربي، فيث ةاع الةاب ليو الاالث )

(ع912
(1) 

ممدددا عدددةظ العدددالم الم ددديحي هزمدددة  عدددد  كيدددان ةةفدددد  ايمةةا ورردددة     

القدرم ةكان لهيا كل  أ دة  فدي  دوظ بي ا دة غمدار الحدةب ضدد        الةةمااية بماهومها 

الم لمين، ةلما  ولت  ارةن الةهيد الخيفة  مي ت الاتة  اهةلت من  يفتد  بالهددةأل   

الظ ددةي، فيددث ركدد  ا تمامدد  علددت  ظيدديم الحدددة  مدد  الةيدد ا يين ة حصدديظها   
(2)

لعددن  

( ع902- 197ردةرن سدظة )  االاقيب الديا ةداع بد  اقادور اهة  فدي الق د ظ يظية ضدد أ       

سةا  دو ة العيةدات الها بدة مد  العةاسديين ةبوصدول  علدت العدةل بددأت سل دلة مدن            

المةاسددديت التدددي رللدددا عليهدددا  ددداب  التهدردددد، ةذلدددال فدددين رفددد   فددد  مدددا كااددد       

مدن اقادور   ))ايمةةا وررة المخلوعة معتا   علت  فع  للعةاسيين في رسالة الاأل فيهدا   

لال العدةب أمدا بعدد فدإن الملعدة التدي كااد  ةةلدي أةامتدال مقداع           ملال الةةع إلت  ارةن م

الةا ةأةام  اا ها مقاع الةيدب فحمل  إليال مدن أموالهدا مدا كظد  فقيقدًا بحمدر أماالهدا        

إليهدا، لعدن ذاك ضدعف الظ دداأل ةفمقهدن فدإذا ةددةأت كتدابي فدار   مددا فصدر ةةلدال مددن          

.((ف بيظظا ةبيظال أموالها ةافتد اا ال بما رق  ب  المصا ر  لال ةإال فال ي
(3)

 

أرسر ايمةةا ور اقاور بعد  دي  الحملدة ر لدا الصدلح، ة ديا ردد  علدت فمقد          

ة  ةع ، كما رد  علت عدع  رارت  بإمعاايدات  ةلتد  فدي ذلدال الوةد ، فتدت  دو م أاد          

ةا ر علت   رمة اليول الم لمين اليا ار وت ةلوبهم بايرمان فحةكد  فديهم منداعة    

 القو  الاابقة.

( علددددت أن ردددددف  ع902- 181ةافددددق الخلياددددة علددددت عقددددد الصددددلح سددددظة )ةةددددد 

ايمةةا ددور مةللددًا مددن المددا  عددن اا دد  ةةلددد  ةب ارةتدد  ةرعيتدد  رتددةاة  فيمددا بددين     

                                                           
1 -  Geoffrey, Barraclouy. The Medie val papacy "printed in brtain. 1972" P37. 

 .132، 1الةيذرا، مصدر سابق، ج -2

 .82، ع11ال ةةا،  اررخ اهمم، ج -3

 



 

 

 
 

 

 

 

 37 الفصل الثاني

 م(740-057/ھ131-231العالقات اإلسالمية البيزنطية في العصر العباسي األول )

 رظداررن ةأربعددة  اددااية، بلدن  م ددين ألددف  رظدار،   
(1)

علددت أن رددظقى علدت أفددد ةالهددي   

اقو  ددا " ددارةن الةهدديد"، ةعلددت اهفددة "اهمددين ةالمددةمون"،   
(2)

ربمددا أرا  الخلياددة   

 ارةن الةهيد من ايمةةا ور اقادور االعتدةاف بقدو  الدةلدة ايسديمية  ةن الدد و        

فدددي ذمتددد ، ك مدددا ا ادددق ال ةفدددان علدددت أال رعمدددة اقادددور  ةةلدددة ةأال رخدددةب  دددارةن 

الحصو  )فملة، سظان، ذا العيع( علت أن رحمر إلي  اقاور  ي مابدة ألدف  رظدار،   
(3)

 

أكاة إذالال من الصلح اليا عقد   أرةرن، هن الخليادة لقظد   رسدًا     لقد كان  يا ا لصلح

ال رظ ت ةعلم  من  رةس اه ب ما رظةلي أن رتحدث ب   ا الملةةر أبي اهةدوى مظد    

عد  ةعتا ًا، ةأعيم مظ  عقيدً  ةاعتقا ًا، ةأكدد ةو د  ةمةلدن إ ااتد  لإلمةةا دور عظددما       

ن الخلياة عد ايمةةا ور مادر أا بي ا دي   فةظ علي   ف  أ اة  عن اا   ةةلد  أا أ

 ةن أرددة امتيددازات  اصددة بدد  بصددات  إمةةا ددورًا لدةلددة مجدداةر  كمددا فددةظ عليدد  أن 

رظقى علت ةالهيها أسم الخلياة ةةلدر ،
(1)

ة ديا إن    علدت هديأل فإامدا ردد  علدت مدا         

ةصل  إليد  الدةلدة العةاسدية مدن ةدو  ةمدا ةصدل  إليد  الدةلدة الةي ا يدة مدن ضدعف،             

ةرةى الةع  أن اه اة  التي كان اهبا ة  رخ ةاهدا للم دلمين لدم  عدن سدوى اسدتامار       

فعيم للما ، فإذا كان ايمةةا ور الةي ا ي علت اسدتعدا  للقتدا   وةدف عدن الددف ،     
(3)

 

ةلعظظددا اددةى أن لجددوأل اهبددا ة  الةيدد ا يين إلددت  لددا الصددلح ة فدد  اه دداة  لددم رعددن      

عةة عن الضعف اليا كاا   عااي  الدةلة، التي لو كااد   استامارًا للما  بقدر ما كان ر

ةورددة لمددا اضدد ةت إلددت عقددد صددلح مهددين مدد  الم ددلمين، ةلدديلال ال رمعظظددا اه ددي بهدديا  

الددةأا ةاعددد ، ةاعددد القددابلين بدد  ةددد أرا ةا التقليددر مددن ةيمددة االاتصددارات التددي فققهددا    

الةيد ا يين لعددةا    الم لمون، ةلو كااد   دي  اه داة  فةضد  علدت الم دلمين مدن ةةدر        

 ليلال اصةًا عييمًا.

                                                           
 .88، ع10ال ةةا،  اررخ اهمم، ج -1

، بيددةةت،  ار 2العقددو  فددي ذكددة الظقددو  "الظقددو  ايسدديمية" فققدد   محمددد بحددة العلددوع، ر     قددي الدددرن أبددو العةدداس المقةردد ا، هدديةر   -2

 .83، ع1899ال  ةاأل، 

 .88، ع10ال ةةا،  اررخ اهمم، ج -3

4 -  Edward Gibbon. The Decine and Fall of the Roman Empire. Vol iii "The Modern Libry, N y no date 

P 241. 

ايمةةا وررة الةي ا ية،  حقيق  ف ين مدخاط ةمحمدو  روسدف زاردد، الملحدق الادااي مدن كتداب ايسديع ةبي ا دة، أ.أ           اورمان بيظ ،  -3

 .389، ع1837، القا ة ، ا لدار القومية للظنة، 2فازرليف، ر
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 م(740-057/ھ131-231العصر العباسي األول )العالقات اإلسالمية البيزنطية في 

لقد أرسر ايمةةا ور اقاور بعد  يا الصلح كتابدًا ر لدا فيد  مدن الخليادة افتدداأل       

لعةدد اة  دارةن أميدة المدخمظين       ))  ية  ابظ  التي كاا  ةدد أسدةت فدي  ةةلدة ةدابًي       

  ضدةك فدي   من اقاور ملال الةةع سيع عليال أما بعد أرهدا الملدال إن لدي إليدال فاالدة ال     

 رظددال ةال  ايدداك  يظددة ر ددية ، إن  هددا هبظددي الاررددة مددن بظددات أ ددر  ةةلددة كظدد  ةددد     

  ةتهددا علددت ابظددي فددإن رأردد  أن  ع يظددي بحدداالتي فعلدد  ةال دديع عليددال ةرفمددة اة   

.((ةبةكا   
 (1)

 

 ليددة موةددف ايمةةا ددور اقاددور بعددد غدد ة الم ددلمين  ةةلددة ةااتصددار م علددت     

ًا، فااية إلت الةسالة التي بدأ ا أةاًل باسم المةسر إلي  مقددمًا  الةي ا يين ااتصارًا رابع

علت اسم   و ةذلال لما في  من محاةلة استع اف الخليادة ة ةضدي   دا ة ، ةإتهدار     

الااا من الوااا الي  الظا ي اليا كان رعين  ايمةةا ور، فيدث أصدةح الخليادة فدي     

صددةرح بإمار دد ، ةةددد كددان فددي   ايددة  بعددد ااتصددار  عةددد اة ال ل ددوا ، ةاالعتددةاف ال  

الةسددالة اهةلددت رلقةدد  بملددال العددةب، ة عددا للخلياددة بال دديع، كمددا  ةددين لظددا رسددالت  أادد   

أصةح محتاالًا ةأن  لال الحاالة  يظة ةسهلة، ةأاها مدن بداب ايف دان إليد ، إذ الم دةلة      

ب أصةح  استظجدًا ة لةًا للمعةةف، بر ةبلن ب  أن  تم الةسدالة بدةن اسدتعمر اهسدلو    

ايسدديمي فددي المخا ةددة، فةرسددر الخلياددة  ددارةن   يةددة ابددن اقاددور مدد  الهدددارا مددن     

ال يا ةالدرةاج، فة  إلي  اقاور  را م إسيمية ةأ ظت عنة بازردًا، ةأربعدة كديب مدن     

كيب الصيد ة ي ة بةاذرن.
 (2)

 

( ع931- 212أع فددي عصددة الخلياددة المددةمون فقددد أرسددر ايمةةا ددور  يوفيددر )   

رسالة رعةظ فيها  دادة بدين ال دةفين، ةذلدال عظددما بللد   ةدة إعددا  المدةمون العدد            

لل ة بي ا ة ر ًا علت غدارات  يوفيدر علدت الالدور ايسديمية، ةمدا ةداع بد  مدن  قددرم           

إن االتمداع المختلادين    ))معواات إلت بابدال الخةمدي بددأ  يوفيدر رسدالت  بحعمد   قدو          

ممدا عدا  بالضدة عليهمدا ةل د  فةردًا أن  ددع الخدط         علت فيها أةلت بهما فدي الدةأا   
                                                           

 .88، ع10ال ةةا،  اررخ اهمم، ج -1

 .88، ع10ال ةةا،  اررخ اهمم، ج -2
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رصر إلت غيةك   ًا  حوز  إلت اا ال ةفي علمال كاف عن إالةارك ةةدد كتةد  إليدال    

 اعيددًا إلددت الم ددةلة راغةددًا فددي فضدديلة المها اددة لتضدد  أةزار الحددةب عظددا ة عددون كددر   

ن ال دةب  ةافد ةليًا ةف بًا م  ا صا  المةافق ةالا ح في المتداالة ةفدال الم دتةاط ةأ   

ةالةضة فإن أبي  في أ ب لال في الخمة
(

*
)
ةال أز دةف لدال فدي القدو  فدإاي لخداب         

.((إليال غمار ا أ ي عليال أسدا  ا هان  يلها ةرالال 
(1)

 

من  ي   يا الدظع ااهدم أن ايمةةا دور ر لدا مدن الخليادة عقدد الصدلح الديا          

لدم رعدن رغةدة مظد       و أفضر من  وظ غمار الحةب، لعن الظو   يوفير إلت الصلح 

في ال ديع، بدر أرا  أن روالد  مدوار   ةةوا د  إلدت صدقلية السدتة ا  ا مدن الم دلمين،           

ة خكددد لظددا رسددالت   ددي  أاهددا لي دد  اهةلددت، بددر سددةقتها رسددابر أ ددةى، ر لددا فيهددا        

ايمةةا ددور ال دديع ةالمها اددة، ة عنددف لظددا عددن أ ددة العامددر االةتصددا ا فددي ةيدداع           

 ما ألين ال لا عظدما عةظ علي  أن رعون فلادًا ةافددًا.  الحةةب، ما أعيم العةظ ة

    ة بيظهما العيةات التجاررة، ةرضمن اهمن ةاهمدان فدي ال ةةدات فدي سد و ةال      

ة اع ال ةب، ةإن رفض  فهي الحةب فةرسر الخلياة المةمون ر ًا علت رسالت  الاأل 

ي  قليدا الاعددة  ةإال  فلدوال مدا رالعدد  إليد  مدن أعمددا  التدخ   ةاه دي بددالح  فد        ))فيد    

اعتقد الدةأا فدي م دتقةل  إال فدي استصدي  مدا أة دة  فدي معتقةد  لعلد  الدواب كتابدال             

.(( ةًي  حمر رالااًل من أ ر الةةس ةالظجد  ةالةصية  
 (2)

 

ةمددن  دديا الجددواب ادددرك صدداات أ ددر الحعددم فددي ذلددال العصددة، ةكيددف فملددوا      

ل ديع، لقدد هدعة  ديا الجدواب      ايسيع ةالم لمين ةفةمة اهرظ فضمظوا لةعاردا م ا 

ايمةةا وررة بقو  الخلياة ةهد  بةس  ةكاة  عد   ةمد   فتت أ رك أاد  لدم رجةد  إلدت     

ما  لا عن ضعف بر من باب إراار ال يع علت الحةب ةفي فتدة   يفدة المعتصدم،    

أرسر ايمةةا دور  يوفيدر رسدالة رلدتمط فيهدا الصداح ةال دما  مدن الخليادة أصدة مدا            

                                                           
، 9ك من هجة أة بظاأل أة غية ، أاية  أبو العادة محمدد بدن الةردة ال ةدةا،  داررخ الةسدر ةالملدوك، ج        الخمة  بالتحةرال  كر ما ةرا -*

 .228ت، ع -فقق   محمد أبو الاضر إبةا يم، القا ة ،  ار المعارف،  

 .230-228،ـ ع 9المصدر ال ابق اا  ، ج -1

 .293، ع10ال ةةا،  اررخ اهمم، ج -2
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 م(740-057/ھ131-231العصر العباسي األول )العالقات اإلسالمية البيزنطية في 

ن  في زب ة اةتةف  الي
(1)

الاأل فيها  )) إن اليرن فعلوا ب ب ة  ما فعلوا  عدةا أمدةا،   

ةأاا أبيظها بمالي ةرالالي ةأر  من أ ي من أ لها ةأ لدي الملدة مدن فدي بلدد الدةةع مدن        

اهسارا ةأبعث إليال بالقوع اليرن فعلوا ب ب ة  علت رةاب الة ارةة((.
(2)

 

الصدداح ةال ددما  مددن الخلياددة  لقددد اعتددير ايمةةا ددور فددي رسددالت   ددي  ة لددا    

المعتصم ةذكة أن اليرن فعلوا ب ب ة  مدا فعلدوا ةدد الداةزةا أمدة ، ة دالاوا  عليما د ،        

ةليا فهو رتعهد بةظاأل ما أف دة  بمالد  ةرالالد ، كمدا رتعهدد أن ردة  مدن أ دي مدن أ لهدا،          

ةاللظددابم التددي سددلةها الظددد ، ةكددر مددن اغتصددةو  مددن أ ددر زبدددر ، ة دديا  ةكيددد مظدد  فددي  

حاةلددة الصددلح ة لددا الصدداح، فيددث عددةظ مددة  أ ددةى إ دديأل سددةير اهسددةى           م

الم لمين الموالو رن فدي بي ا دة ةإرسدا  المعتددرن علدت رةداب الة ارةدة، ةلدم رقابدر          

الخلية المعتصم ساية  يوفير
(3)

ربما اا  كان بعيدًا عدن عاصدمة الخيفدة، فةرسدر إليد        

م لعموررة الاأل فيها  )) إن الملوك ايمةةا ور رسالة أ ةى بعد غ ة الخلياة المعتص

لم     رل ةا بعضها بعضًا ةرعلوا بعضها علت بع  ةربما أ ي  من ةزراأل ال دوأل،  

ةةد كان مظا ب ب ة  ما كان ة ةظي  ةالد  الخ دة فيد ، ةةدد كظد  لدي بالصداع أصدواعًا         

فيمددا فعلدد  بعموررددة، ةأاددا أسددالال بال يظددة المةاركددة التددي أادد  مظهددا ن  ددظعم بددإ يب      

 ارةتي، فإاهم مابة ة م ون ب ةرقًا، ةأاا افتدا كر ةافد مظهم بمابدة مدن الم دلمين    ب

ةةد  ها ت الملوك فلةظا، ةةدد ةالهد  مد  رسدولي مدن الايداب الددرةاج المي ةدة أربعدين          

 وبًا،  و  كر  وب مظها أربعون ذراعًا في عةظ العنةرن((.
 (1)

 

صدددم،  فيدددث أرسدددر  عددةرت مةاسددديت  لدددا الصدداح فدددي فتدددة  الخلياددة المعت   

ايمةةا ور  يوفير رسالة رلتمط فيها الصاح من الخلياة اليا لقظ  في غ ة  عمورردة  

 رسًا ال رظ ت، ةأةضح فيها أن الحةب بين الددة  أمدة معتدا ، فتدار  ادةى  ديا غالةدًا        

                                                           
، بيددةةت، الم ةعددة 2أ ددةةن بددن العةددةا،  دداررخ مختصددة الدددة ، انددة  اهب أا ددوان صددالحااي، ر   أبددو الاددةج غددة رلوررددوس بددن   -1

 .138، ع1839العا وليعية 

 .122، ع3اليعقوبي،  اررخ ، ج -2

، بيددةةت،  ار العتدداب 1أبددو الح ددن بددن محمددد الاددةاأل، رسددر الملددوك ةمددن رصددلح للةسددالة ةال دداار ، فققدد   صددي  الدددرن المظجددد، ج   -3

 .31، ع1872اي، اللةظا

 .33-31، ع1ابن الاةاأل، المصدر ال ابق، ج -1
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ةذالال مللوبًا، ةةد رحدث الععط، ة يا مدن ةةيدر  هدبدة  دا ة المعتصدم فتدت رصداح        

اي رسالت  أن مدا ةةد  كدان ب دةا ةزراأل ال دوأل، ةةدد  ةدين لد  ةالد           عظهم، كما بين له

الخ ة في ،  م أن الةي ا يين هةبوا من الم لمين، كةسًا متةعًا مدن اله رمدة المدةف  فدي     

أكاة من موةعة، استخلف  يوفير الخلياة المعتصم بال يظة المةاركة التي رظت دا إليهدا،   

ة التددي رتمتدد  بهددا الة ارةددة "القددا       ةمددن  ددي   دديا الددظع رتضددح لظددا مدددى المعاادد       

اههةاف"  ا ر الدةلة الةي ا ية مما  ف  أبا ة ها إ  أن رقةلدوا افتدداأل م مقابدر مابدة     

من الم لمين، كما روضح لظا في الوةد  اا د  عددع  معدن  دخالأل الةيد ا يين مدن أسدة         

ليدة  ةا   أة هخصيات إسيمية فتدت ردتم  ةدا   اهسدةى بندعر متعداف ، لقدد رفد  الخ        

 يا الصلح هن في  إهار  إلت  عدةرم القدا   فدي بي ا دة ة عظدًا فدي الم دلمين بدة ع         

 مابهم الوافد بمابة ما أر دع الم دلمين، فدإذا كدان أةللدال الة ارةدة أ در الةا در لهدم          

كر  لال المعااة ةالتة ية في هعوبهم فإاظدا رجدا أن اظعدر بهدم  ظعديًي رلدةس فدي اادوس         

 الةي ا يين الا ع.

 رجدددةلا علدددت االعتددداأل علدددت الم دددلمين بعدددد ذلددال كمدددا رفددد  الخليادددة   فتددت ال 

المعتصددم  درتدد  هادد  فددي غيددة فاالددة إليهددا ةلددو عيمدد  هادد  ال ر ددلم غددي عدد   ةةددو   

الم دددلمين مقابدددر بضدددعة أهدددياأل مدددن الهددددارا، فعدددان الوابددد  لإلمةةا دددور  )) ب دددم اة  

واب مدا  دةى ةال مدا    الةفمن الةفيم أما بعد، فقد ةدةأت كتابدال ةسدمع    ابدال ةالجد     

  م  ةسيعلم العافة لمن عقةت الدار ((.
 (1)

 

رحمددر  دديا الجددواب ر ًا فددي مظتهددت ايرجدداز أبلددن مددن كددر  هدرددد ةإسددةاف فددي       

العدديع، اهمددة الدديا كددان لدد  أ ددة  فددي ااددط ايمةةا ددور فةصدديا بحالددة مددن القلددق           

ةاالضددد ةاب أ دددة ةصدددو  الدددواب الخليادددة الددديا رعظدددي رفقتددد  عقدددد الصدددلح مددد           

 ايمةةا ور.

                                                           
 .311ت، ع -، بيةةت،  ار العتاب اللةظااي،  3أبو بعة أفمد بن  اب  بن أفمد بن الخ يا،  اررخ بلدا ، ج -1
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لقد كاا  المةاسيت المعتوبة  ي الوسيلة اهسهر ةاهكاة هيوعًا فدي العيةدات   

ال ياسية بين الدةلتين، فاللهجة الملتهةة التي صيل  بها الةسدابر التدي  ةا لهدا الةهديد     

ةاقاور، لم  عن مةلوفة  في الخ ابات الدبلوماسية اه ةى، بدر اجدد ألواادًا أ دةى مدن      

ةالند  رمت ج بعضدها بدةع ، ةكااد  العدا   فدي الةسدابر أن  ةددأ باسدم الخليادة          اللين 

العةاسي ةةر اسم ايمةةا ور الةي ا ي ةغالةًا ما كان الةي ا يون من رةا ر إلت  لدا  

 الصلح ةالمها اة من الخلااأل العةاسيين اليرن كااوا رعتاون مظهم باه اة .

ا يين، فتددت ة ددم فددي أةج ةددو هم   لددم رعددن القصددد فددةةب العةاسدديين مدد  الةيدد     

التوس  ةالاتو ، لعظها غ ةات متةا لة من ال ةفين لتاةي  المةاك  ةصةاع مدن أالدر   

التحعم في ممةات الةا   ورةس ةالمعابة المخ رة إلدت يسديا الصدلةى، فمدن ر دي ة      

علت  لدال المعدابة ردةمن   دة الدةلدة اه دةى، كمدا ردخمن ال دةب التجارردة، فلدم رعدن             

 ا يين إلت  لا الصدلح رغةدة مدظهم فدي ال ديع لدظهم  ددفوا مدن ةراأل ذلدر          الظو  الةي

إعا    ة يا اليوههم ة قورتها لت تعد لمواالهة الم لمين، أة الانلالهم بحةب الةللار 

في النما ، أة للقضاأل علت المنداكر الدا ليدة فدي  ةلدتهم كالمندعلة اليارقواايدة، ةةدد        

الدةلدة الةي ا يدة ةفدتح الق د ظ يظية، لعدن  ديا       فعة الخلياة المعتصم في القضاأل علدت  

المنةةع لم رقي  ل  أن رتحو  إلت التظايي،
(1)

ذلدال هن المعتصدم أ رك اليند  الةدةا      

لن رظاع  كايةًا في االستييأل علت الق  ظ يظية، ما لدم ردعمد  بةسد و  بحدةا ةدوا ال      

ا لد  كار دة فةبيدة    رملع  في تةةف  القابمة ليلال فإن  ظايي مار  يا المندةةع ةدد ر دة   

 و في غظت عظها م   و    ور موصي   ةصعوبة التمدورن، إضدافة إلدت المنداكر     

ةالاددورات الدا ليددة فددي اظ ددت مدداًي أن المعتصددم أالةددة علددت العددو   ةعدددع مواصددلة       

رضخ  احو الق  ظ يظية، بعد أن ةصلت  أ ةار عن مخامة   حاك ضدد ، 
(2)

ة حولد    

ماأل التدي سداع  ةالجهدو  التدي بديل  ةاهمدوا  التدي        فملت  علت عموررة رغم كر الدد 

                                                           
 .20، ع1الم عو ا، مةةج الي ا، ج -1

 .21-20، ع1المصدر ال ابق اا  ، ج -2
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أااق  من أاللها إلت إغار  مالها مار أرة غار  فدة ردة  ة رةيدة ةداع بهدا العةاسديون مدن       

 ةةر  ةن أا فتح أة  ليية ريكة في فدة  ال ةفين.

 :السفارات الشخصية -ب

الةغةدة  ةد ر تدعي اال صا  الدبلوماسي إرسا  ساية لتةا   ةالهات الظية عظدد  

فددي اال ادداب علددت م ددابر فةبيددة أة  جاررددة أة لتةددا   المجدداميت، ةرعددةف اليددوع  دديا 

الظوع من ال اةاأل بال اةاأل فوب العا  ، ة م ساةاأل المظاسةات ةةد راعدت أةلدو اهمدة    

فددي الدددةلتين  دد ةر  ال دداةاأل بعتدداب رعددةف بنخصددية ةمهمتدد   نددة  أةراب االعتمددا    

بميدد ات ةفصددااات، ةفددةع كددر فةرددق علددت الحادداة   يالف ة متدد  سدداةاأل الجددااةين 

بال اةاأل ةإتهار عيمت  لممار الاةرق اه دة، ةةدد  لدا معاةردة مدن الخليادة عامدان        

مددن عاددان أن رتددةك لدد   ددةاج بعدد  أراضددي ةضددياع ال رةسددر لةيدد  المددا  كددي            

رخصع هعةاأل التماير الدبلوماسي.
(1)

 

ر سددداةابها إلدددت الدةلدددة  ةةدددد عدددةف عدددن الدةلدددة الةي ا يدددة  ددددةيقها فدددي ا تيدددا   

-31ايسدديمية، ةةددد أرسددل  إلددت  منددق بعددد ااتهدداأل فصددار الق دد ظ يظية الاددااي )        

( أفددد رالالهددا الممتددازرن ةردددعت روفظددا ةكددان مظددا فعيمددًا لةقددا، ةةددد  ع271-290/ 20

استقةر لدى اهمورين بالحااة  ةالتةفيا ةعقد ل  مجلط كةية ضم علية القوع.
 (2)

 

مية التماير الدبلوماسي علدت احدو مقدارب لمدا  دو معدةةف       عةف  الدةلة ايسي

في الوة  الحاضة ةكان الةسدو  عليد  الصدي  ةال ديع أة  مدن أةفدد ال داةاأل فدوب         

العددا   رحملددون الةسددابر المهددور  بخا مددة النددةرف، ةكددان  ددخالأل ال دداةاأل رختددارةن    

همدة التدي أرسدر    الصحابة المقةبين ةكااوا روفددةن فدي مهمدة معيظدة  ظتهدي بااتهداأل الم      

 من أاللها.

                                                           
 .383، ع1 منق،  حقيق  صي  المظجد، ع ابن ع اكة،  اررخ مدرظة -1

 .20ابن الاةاأل، رسر الملوك، ع -2
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ال دداية هددخع كلددف بددالماو  أمددا  ةلددة أرسددر إليهددا، ةرددتعلم باسددم مددن أرسددل ،    

ةرقضي أمورًا ذ ا ياجاز ا،
(1)

ةرظ ا إلت الةسدو  العدةرم إرسدا  أة  سداار  فدي       

التددداررخ ايسددديمي إلدددت ايمةةا دددور  ةةدددر، رددددعو  إلدددت ايسددديع، 
(2)

ةاز ا   ةدددا    

ال اارات بين الدةلة ايسيمية ةالدةلة الةي ا ية، مظي ةياع الدعو  اهمورة، ةمن أبةز 

-20سدداةابها عددامة بددن هددةفةير النددعةي الدديا بعادد  الخلياددة عةددد الملددال بددن مددةةان ) 

( سدداية إلددت الددةير الةي ا ددي، ة جلدد  موا ةددة الدبلوماسددية عظدددما     ع290-282/ 73

ي تظان الاااي اليا ااتاب  هديأل مدن الح دد ةالليدة  مدن هدد    داأل        ةابر ايمةةا ور ال

ال اية اهموا، ليلال  بة ل  مدخامة  فدي هدعر رسدالة سدلمها لد ، كدي رع يهدا للخليادة          

لعن الخلياة أ رك أن الهدف من ةراأل رسالة ايمةةا ور ةتر ساية .
 (3)

 

ةاز  ددار  ةأ ى ااتقددا  العاصددمة ايسدديمية مددن  منددق إلددت بلدددا  إلددت   ددور      

فضار ين كةية ين في العيةدات ال ياسدية الخاراليدة مد  الددة  المجداةر ، فجداأل  ديا         

االز  ار ةذلال الت ور لينمي  ظيديم ال داارات بندعر  ةيدق، ةةفدق ضدوابط  تظاسدا        

.م  از  ار الدةلة ةمصالحها
(1)

 

( أ م الخلياة المظصور بظاأل بلددا  ةالعلهدا مددةر ، ةبظدت     ع723- 112فاي سظة )

لقصة ةس ها، فلما ةددع عليد  سداية مدن الدةلدة الةي ا يدة،  لدا مدن أفدد رعاردا  أن           ا

ية عدن رأرد  فدي المدرظدة فةالداب       رخةج ب  لةلرة بلدا  فلما رال  سة  المظصدور ال دا  

را أمية المخمظين إاال بظي  بظاأًل لم رةظ  أفد من ةةلدال ةفيد   ي دة عيدوب، ةدا   أةلهدا       ))

العين  ضدة   ندتاب إلدت الخضدة  ةلديط فدي محلدال  ديا         بعد  عن الماأل، ةالاااي فإن 

 ب تان، ةالاالث فإن رعيتال في بظابال ةإذا كاا  الةعية م  الملال في بظاب  فنت سدة ، 

ةأمدا   ةا  أمدا المداأل فحة دظا مظد  مدا رةدر هداا ظا، ةالادااي  فدإن لدم اخلدق للهدو ةاللعدا،             

                                                           
 .21، ع2ابن الاةاأل، مصدر سابق، ج -1

،  مندق، مظندورات ةزار    2أفمد بن علي بن أفمد الاةابي القلقنظدا، صةح اهعنت في كتاب  اياناأل، فققد   عةدد القدا ر زكدار، ج     -2

 .372، ع1893الاقافة 

 .21، ع3مةةج الي ا، جالم عو ا،  -3

، بلدددا ،  ار 2ف ددن فاضددر زغددين، العيةددات ال ياسددية الخاراليددة، فددي موضددوع  فضددار  العددةاب، اخةددة مددن الةددافاين العددةاةيين، ج  -1

 .338، ع1823الحةرة للظنة، 
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سةا فما لي سة  ةن رعيتي((.
 (1)

ادوع مدن الةالدا   ديا     ا دتظت  مدن  ديا الدظع أا      

ال اية، فمن الواب  اعةف  أا   ةية بندخةن العمدةان ةأمدور ال ياسدة، ة ديا مدا سدعت        

إلي  الخلياة أبو العاة المظصور بعر  ةكيد لي تايد من رأا رالر رعةف أا  لو لدم رعدن   

ذا  ةة  ة اررة ما كلف بال اار ، كما بين لظا الواب الخليادة مددى ةدر د ، ةذكابد  فدي      

ال دداية الةي ا ددي، لدديا كددان مددن الضددةةرا ةضدد  مواصدداات فضدداررة       الددة  علددت 

ةسياسددية لمددن رصددلح لل دداار   ظاسددا ةأ ميددة  دديا المظصددا، فعلددت الددةغم مددن أن          

المظصور لم رقة بعيوب عاصمت  أماع ال اية، فإا  أ رك بيظ  ةبين اا   أن رأر  كدان  

العامدة ةاهسدواب إلدت فدي      صوابًا، فةا ر بمد ةظا ين من الماأل، ةا دتم بالحددابق، ةاقدر   

 اع رعةب بحي العةا.
(2)

 

ةرددةةا ابددن الاددةاأل أن المظصددور ر  علددت ب ةرددق الددةةع ةددابًي  )) مددا أبددالي أن  

ر ل  علت سدةا  اصدتي ةعدامتي هادي فيد  ةأفصدظ ، فلمدا ااصدةف الةسدو   عدا           

الدددةأا ة ةيظددد ((، 
 (3)

ةر  الخليادددة أبدددو العادددة المظصدددور علدددت سددداار  ايمةةا دددور      

 ين الخامط، ةالعر الخلياة عمار  بن فم   ساية  إلت الةير الةي ا ي، فة ى ة  ظ

عمددار  الةسددالة، ةأةصددر العتدداب، 
(1 )

ةلمددا  ددولت المهدددا الخيفددة ةددد 
ع 

إليدد  سدداية مددن  

( ةكددان اسددم   ع773- 139بي ا ددة مهظددًا بالخيفددة، ةصددر ال دداية إلددت بلدددا  سددظة )     

.بن  ورب افات بن الليث بن العي ار بن  ةرف بن  وب 
(3)

 

ةعةة ال اية عن سةا ةدةم  ةابًي  )) إاي لم أةدع علت أمية المخمظين لمدا  ةال  

غةظ ةإاما ةدم  هوةًا إلي  ةإلت الظية إلت ةاله ، هاا اجد في كتةظدا أن الاالدث مدن    

أ ر بي  بظي  ي  اهمة رمأل اهرظ عدداًل كمدا مللد  الدو ًا((    
(2)

فدةمة الخليادة ةزردة      

                                                           
 .11، ع1823أبو الاةج عةد الةفمن بن علي الجوزا، مظاةا بلدا ، انة  محمد بهج  اه ةا، بلدا ، م ةعة ال يع،  -1

 .11ابن الجوزا، مظاةا بلدا ، ع -2

 .222، ع8ال ةةا، رسر الملوك، ج -3

 .11ابن الجوزا، مظاةا بلدا ، ع -1

 .137، ع1998، الةلدان، ليدن، م اب  إبةرر، يأبوبعة أفمد إبةا يم الاقي  الهمداا -3

 .31، ع1877، بلدا ، سل لة التةاث، 1صالح أفمد العلي، رأبوبعة أفمد إبةا يم الاقي  الهمدااي، بلدا  مدرظة ال يع، فقق    -2
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 م(740-057/ھ131-231العصر العباسي األول )العالقات اإلسالمية البيزنطية في 

الةبي  بإكةاع ال اية.الاضر بن 
(1)

ةلعن ال خا  اليا ر ة  ما سةا ةدةع ال داارات   

الةي ا ية في  ي  الاتة ؟  ر الاألت فعًي للتهظلدة، أة لتحقيدق أ دداف أ دةى؟ لقدد كدان       

اهبا ة  الةي ا يون ر عون ةراأل ساارا هم إلت معةفدة مددى ةدوى الخلاداأل العةاسديين      

ر فعددة  فددتح الق دد ظ يظية، ةالقضدداأل  ةإصددةار م علددت مواصددلة الحددةب ضددد م، ة دد 

علت الدةلدة الةي ا يدة مدن ضدمن مخ  دات الدةلدة الجدردد ، ة ددف  حندد لد  القدوى            

ة ظ لق من أالل  الجيول، أة مجة  فلم أة رغةة بعيد ، كما كدااوا ر دعون أرضدًا إلدت     

التعددةف علددت العاصددمة الجدرددد ، فاهبددا ة  بإرسددالهم ال دداةاأل، ال رةمددون إلددت   ددليم 

الة فح ددا، بددر إن  ظدداك العدرددد مددن اه ددداف التددي رةلددون  حقيقهددا مددن ةراأل          بةسدد

ساار هم، رةردةن معةفة فالة ال ةب إذا كاا  بعيد  أع ال، ة ر   دت ي  الجيدول أن   

 مة بها؟
(2)

ةعا   ما  تخي  ي  ال اارات  ابعًا أفة، أا أاهدا لدم  قتصدة علدت التهظلدة       

يااددًا مددن أالددر أ ددداف  قافيددة أة  جاررددة لعددن  بتددولي العددةل أة التع رددة، بددر الدداألت أف 

أغلةها كان رةمي إلت التج ط ةاست يع اه ةار ةالم  المعلومات التي ر دتاا  مظهدا   

في اهمور الحةبية.
 (3)

 

ةاهتهةت ساار  روفظا الظحو إلت الخلياة المةمون في م دتهر عهدد ايمةةا دور    

ت الخيدا  الندعا الةي ا دي أاهدا     الةي ا ي  يوفير، ةةدد بلدن مدن ي دار  دي  ال داار  علد       

ا خيت  ابعدًا أسد وررًا ةالحقيقدة التدي رمعدن استخيصدها مدن الةةاردات المنوهدة أن          

روفظا المنهور بالةخوا ة و عالم ربما كان علت معةفة بالعةبية، ةد أةفدد إلدت بلددا     

 هن ار قاأل  يوفير عةل ايمةةا وررة ةةد فمر معد   ددارا  ميظدة للخليادة، كمدا فمدر      

أمددوااًل ضددخمة للتددة ية فددي العددةب بميددا ة الةددي  ةال ددخاأل، ةلقددد رةى أادد  كددان رظاددة 

 الي ا مار رما  الةحة ةرمظح  ةا   لعر من ر ةر  في  ار الضيافة ها سةا.

                                                           
 .81، ع1ابن لخ يا، مصدر سابق، ج -1

 .31-33ت، ع -الح ن ال وسي، سياسات  امة "سية الملوك"  حقيق  روسف ف ين بعار، بيةةت،  ار القدس،   -2

ةالصدقالية، فققد   سدامي الدد ان،  ار  مندق،       عةاس بن راهد بدن فمدا ، رسدالة فدي ةصدف الةفلدة إلدت بدي  التدةك ة د ر الدةةس            -3

 .17، ع1838مظنورات ةزار  الاقافة، 
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ةكان من أسةاب اال تماع ب اار  روفظا فقيقة أة ة مية  ةب هدا بملدامةات ةابدد    

حدرد الظصوع الةةميدة لتداررخ ال داار     ههية في ذلال الوة ، مما أ ى إلت لةط في  

بتة ية ددا عددن ةةتهددا ذلددال أن مااورددر الدديا كددان ةابددد الةظددد )اهرمظددي( فددي عهددد ليددو        

ال ا س، ةلعل  كان ةابد الةظد اا   في عهد مينير الاااي ةد امتاز بة دالة فدي معةكتد     

أمدداع  مدد  العددةب أاقدديت الددةأ   دديا القابددد ةع رمتدد  فيددا  ايمةةا ددور أ ظدداأل ااه امدد      

( ةافتمالدد  بالاةةددة الاارسددية التددي  ددلمةت عليدد  لت ددليم   ع930- 213المددةمون سددظة )

لعدددة ، إذ فهددم مااورددر ل ددان الاددةس ةاادددف   يلهددم ةأم ددال بعظددان فصددان  يوفيددر        

ةاات ع  من الهيك ةأغدب ايمةةا ور علي مظقي  من يرات التعةرم ما أ ار مدن ف دد   

س إلت ايمةةا ور أن مااورر رت ل  إلدت العدةل،   بتةةااس هقيق ايمةةا ور ة ظا  

(  ددم Pylaeةاا لدد  الدسي ددة علددت  يوفيددر ةأفددط مااورددر بددالخ ة فعةددة إلددت بيددالي )  

ةصر إلدت الحددة  العيليعيدة، ةاسدتقةل  العدةب بالتةفيدا، ةكدان الخليادة رندتو بالنداع           

ليادة ضدد   ةةد  قةر ب ةةر  دمات أةدر ةوا  عدة ، ةرحعت أا  أ ى  دمات كةةى للخ

أ ةاع بابال ة وار  ةاسان ةريكة فازرليف أن  ةب مااورر ةالتجاأل إلت العدةب فددث   

( ةريكة اليعقدوبي ةابدن اه يدة أن  ةةبد  كدان أرداع ميندير الادااي أا ةةدر          ع930سظة )

( ة ظددداك معلومدددات  ندددية إلدددت  ةر لمااوردددر أرددداع ميندددير اهة  ةليدددو      ع928سدددظة )

لتجدداأل  إلددت العددةب بةادد  كددان  ةبددًا مددن اضدد ها   الخددامط، ةةددد أة  أاصددار مااورددر ا

 يوفير.
 (1)

 

ةرجعر المخر ون الدةةع مدن روفظدا سدايةًا مهدد ال دةير لعدو   مااوردر إلدت بدي            

( ةةددد ةيددر أن روفظددا أضدد ل  بتدددبية لقدداأل  ع930الددةةع  لددال العددو   التددي فددد   سددظة ) 

التعددةرم إذا مددا عددا  سددةا مدد  مااورددر ليظقددر إليدد   ةكيددد ايمةةا ددور بددالعاو ةايرمددان ة

إ راالدد  إلددت الق دد ظ يظية، ةأالددةى المةعددوث  ددي  المهمددة الح اسددة بظجددا  فقددد فمددر   

  ابًا إمةةا وررًا مختومًا بخدا م ذ ةدي كمدا فمدر الصدليا الديا رضدع   يوفيدر علدت          

                                                           
 .31ابن الاةاأل، رسر الملوك، ع -1
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 م(740-057/ھ131-231العصر العباسي األول )العالقات اإلسالمية البيزنطية في 

صدر ، ةةد عا ت  ي  التةكيدات الاقدة إلدت مااوردر فتعهدد بدالعو   إلدت الدةي  فدي أة          

فةصة.
(1) 

ةعظدما رافق ابن الخلياة في غ ة  بي  الةةع اجح فدي الادةار عظدد الحددة      

ااصدةف أبدو اسدحق بدن الةهديد مدن مصدة        ))(  213فييكة ال ةةا فدي أ ةدار سدظة )   

ةكان  ديا   ((فلقي المةمون ةةر   ول  الموصر، ةلقي  مااورر ةعةاس ابظ  بةأس العين

إن المدةمون عظددما أ دي أاقدة      ))  ةةر   و  العةب أرظ الدةةع، أمدا اليعقدوبي فيقدو     

 .(( ةب مظها مااورر، ةأاقة  في  ي  العةار  صحتها ةة 

في هال أن مااورر ةد فة إلت العةب  م رال   ااية ةليط بعيددًا عدن االفتمدا  أن    

رعون روفظا أ ا  في  وصير التةكيدات ايمةةا وررة التي أ ت إلت عو    ةلعن ةةدو   

لددةةع ردددعوا إلددت افتددةاظ أن فددةار مااورددر ةعلددت  دديا      القصددة كمددا رةةرهددا كتدداب ا  

( ةماددر  ددي  الظتيجددة  وةعظددا فددي    ع931اهسدداس كددان  دداررخ سدداة  روفظددا  ددو هددتاأل )    

صدعوبات هدتت، ةالحدر الدديا رةددةا أكادة افتمدداال للم دةلة أن مااوردر كددان ةدد فدة مددن          

ا ة  ( ةةدد كااد  سداار  روفظدا ةمخد     ع932بير  يوفيدر ة دو عدا  إلدت الق د ظ يظية )     

مااورر متعة للخيا  النعةي.
(2)

 

ة جدددر الميفيددة أن الدبلوماسددية الةي ا يددة با يددة التعدداليف كددان الهدددف مددن     

( سددظة Angorسدداار  روفظددا، إعددا   القابددد النددهية مااورددر الدديا  ددةب مددن أاقددة  )        

-920/ 211-203( ةلجة إلت الم لمين في فتة  فعم ميخابيدر الادااي )  ع930- 213)

(.ع928
 (3)

   

-189كددان مااورددر ةددد  ددولت مظصددةًا مهمددا أردداع فعددم ايمةةا ددور ليددو اهرمظددي ) 

( ب ددةا ال ياسددة المضددا   لألرقواددات التددي ا ةعهددا ليددو، لددم رجددةةا    ع913-920/ 203

ر ةان الدرة علت أن رقولوا أن مخسط  رة م  دع إمةةا ورا عدةًا للصدور ةإال كدان   

                                                           
متددةالم بعتدداب رليدد  ايمةةا وررددة الةي ا يددة،  ةالمددة  ف ددين مددخاط،     Byzantiumفددازرليف، فصددر بي ا ددة ةايسدديع مددن كتدداب    -1

 .390ع

 .293، ع2فتحي عامان، مةال  سابق، ج -2

 .183-182راا يمان، الحضار ، ع -3
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الم لمين علت أا  كان  وفًا من اض ها  ذلال  عظًا في أر وذك يت ، ةلهيا لجوأل  إلت 

لألارقوايين، ةةد صاح ليو اهرميظي لمااورر ةفاأل  لإلمةةا دور ميخابيدر اهة ، فيدث    

كان اه ية مقدسًا للصور.
(1)

 

 حددو  مااورددر بعددد ذلددال اصدديةًا لليددو اهرمظددي، فلمددا  ددولت ميخابيددر الاددااي لجددة     

عظدد  وليد  العدةل الةي ا دي سياسدة       مااورر إلدت الم دلمين، ابتد  ايمةةا دور  يوفيدر     

مخالاددة ل ياسددة ايمةةا ددور ميخابيددر الاددااي فددي كايددة مددن الظددوافي، لهدديا سددعت إلددت    

استدعاب   اصة أن مااورر كان عمًا لإلمةةا ور   يو ةرا زةالة  يوفير ممدا رضديف   

( ب ب دددة  ة دددةةج ع939- 223سددةةًا للعادددو عظددد ، ةعلدددت أ دددة إرقددداع  يوفيدددر سدددظة ) 

ي غار  ااتقامية كةةى فاة  ايمةةا ور الةي ا ي أن رصدلح   دة  فوالد     المعتصم ف

رسواًل في أة  ما ا   المعتصم علت عموررة.
 (2)

 

ة عدديا كددان الم ددلمون ةالةي ا يددون علددت  ال ددواأل رحةصددون علددت أن ر لعددوا    

ال دداةاأل علددت أبهددة ملعهددم ةرةابدد  روضدد  بةاددام  ل رددار  ال دداية رنددا د فيدد  رةابدد      

درم  دددارا  عددون صددور  منددةفة للةلددد اآل ددة، ة صصدد   ةر الضدديافة   المظنددلت ة قدد

الستقةا  ال اةاأل، ة ي  التةاالمة لمصدافةتهم فقدد عهدد عمدة بدن الع رد  إلدت عندة          

من الم لمين رعةفون اليواااية لمصافةة ساار  بي ا ية مدن عندة  رالدا  ةلعدظهم أن     

لددتهم،رددداوا لدد  ميفيددات الددةةع  ةن أن ر لعددو م علددت معددةفتهم بل    
(3)

ةلمددا   لدد    

ال اار  الةي ا ية الجام  اهموا ةأ يت  تاةس في رةابع  الاظية  ة ربي دها ملنديًا   

علي ، ف ةل  رفاة  عن سةا إغماب  بعد أفاةت ، فقا   أاا معنة رةمية اتحددث أن بقداأل   

العةب ةلير فلما رأر  ما بظوا علم  أن لهم مد  سيةقواها فليلال أصابظي ما أصابظي(( 

بالمار كان الةي ا يون رعةضون علت ساةاأل الم لمين رةاب  عاصمتهم ةمةا جها، ة

ةمن ذلال ما ذكة  "ابن رست " في ةسط بدير الملدال ة دو ةصدة ةالدي الااةد  موضد         

                                                           
 .323، 322فازرليف، مةال  سابق، ع -1

 .219، ع10ال ةةا،  اررخ اهمم، ج -2

 .1831، 1، ع1ف ين مخاط، الم لمون في الةحة المتوسط، المجلة التاررخية المصةرة، ع -3
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 م(740-057/ھ131-231العصر العباسي األول )العالقات اإلسالمية البيزنطية في 

( ة دو رندة  الميددان  جتمد  إليد  فيد  الة ارةدة فيندةف         Hippodromeرقا  الةدرةع )

فدي القصدة أصدظاع ماةغدة مدن       عليهم الملدال مدن ةصدة  فدي ةسدط المدرظدة ةةدد صدور        

صاة علت مادا  الخيدر ةالظداس ةالوفدول ال دةاع ةغيدة ذلدال، ةعلدت غدةب الميددان           

باران  روةوت إلدت  ديرن الةدابين  ماايدة مدن  يدر، ة ظداك عجلتدان مدن ذ دا  ندد كدر             

عجلة علت أربعة من الخير رةكا فوب العجلة رالين ةدد ألة دا  يابدًا متوالدة بالدي ا،      

ت  خةج من  لدال اهبدواب فتددةر علدت  لدال اهصدظاع  ديث  ةرات        ةرتةكها  جةا فت

فةرها سةق صافةها اللظي إلي  من  ار الملدال  دوب مدن ذ دا ةر در مدن ذ دا، ةكدر         

من في الق  ظ يظية رنهدةن ذلال الميدان ةرظصةةن.
(1)

 

ةكددان الم ددلمون ةالةي ا يددون ردددةقون فددي مةاةةددة ال دداةاأل  نددية التج ددط،         

 ددة أ دد  السددت يع أ ةددار االسددتعدا ات للدد ة الق دد ظ يظية،    ةرددةةى أن سدداار  بي ا

ةريف  أن الم لمين ةد  اوةوا علت الةي ا يين في ميددان الدةفيت ة ددةرن التقداررة     

عظهددا، فتاددي  كتددا )الم ددالال( التددي ةضددعها الجلةافيددون الم ددلمون بنددة  ال ددةب    

ال الدرار ةمعيمهم مدن  المو رة إلت بي  الةةع، ةةد استمدةا معلوما هم ممن ها دةا  ل

كةار اهسةى.
(2)

 

ةةد ةدع م لم بن أبي م لم الجةمي أفد اهسةى الم لمين اليرن أ لدق سدةافهم   

( ةابمددة مددن التق دديمات اي اررددة الع ددعةرة للدةلددة الةي ا يددة التددي   ع913/ 231سددظة )

  دددمت الةظدددو  كااددد  المدددا   اهساسدددية التدددي اسدددتمد مظهدددا الجلةافيدددون الم ددددلمون          

معلوما هم.
(3)

 

ةةد كتا الم لمون فدي الندةةر التدي رجدا  وافة دا فدي ال داةاأل ةفدي القواعدد          

التي ر يةةن عليها في ةيامهم بمهامهم ةفي مقدمة كتاب الم لمين فدي  ديا الموضدوع    

ابن الاةاأل صافا كتاب )رسر الملوك ةمن رصلح للةسالة ةال اار (، ةةد  حيدة فدي    

                                                           
 .110، ع2فتحي عامان، الحدة ، ج -1

 .233يون، عإبةا يم العدةا، اهمورون ةالةي ا  -2

 .120-118ابن رست ، اآلعيب الظاي ة، ع -3
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أفد راللدين  موصدلي  علدم عظد  الخ يدا أة ةة ةدي       هخصية العا ا ةرالح أن رعون 

ذكة  المعااي  حددث العا دا عدن مميد ات الةسداالت المعتوبدة ةال داارات النخصدية         

فالعتاب رد ةالةسو  ل ان، ةالواالا عن الحعاع أن رقةاوا كتةهم بالةسر لما فدي ذلدال   

غيددة مددن كمددا  الاابددد  ةةالددوب الحجددة، ةلق دد  الةسددو  اهمددة إذا كددان مددةمورا مددن    

مةاالعة ةال افتياج إلت استليان مةسلة
(1)

علت ابن الاةاأل بظهي الةسو  عن  عدا مدا   

أرسر ب  ةرخ ة أن رخ ي بةأا المةسر علت أن رصديا بةأرد  ة دو رظهدي كديلال عدن       

الو م بالةسالة ةالتحةرف لها،  م رعد  النةابط التي رظةلي  وفة دا فدي الةسدو   فةمدا     

لةسدو  أن راعدر إذا سداة بدين ملعدين ةكدان أفدد ما رةعدد         من الظافية الظا ية فيظةلدي ل 

ةرةةب ةرتوعد ةر تعدا فهو بهيا التلاضي رصدلة إليد  اا د  )ةالةسدو  محتداج مدن       

اهةداع ةالجةأ  إلت مار ما رحتاج إلي  من الوةدار، ةرحتداج الةسدو  مدن الحلدم ةكضدم       

ن الةسدو  ربمدا   اللي  ما رحتاج إلي  من الصةة علت  و  المعدث ة ةاضدي المقداع فدإ    

ةال  إلت سخيف ة ف  إلت  ابى((.
 (2)

 

ةةددد ردددف  الةسددو  مددن ملعدد  إلددت رسددالة غلييددة رددخمة بددةن رخ رهددا علددت ةالههددا  

ةرحية علي  أن رلية ا، فيحتا  فتت رخ ا الةسدالة ةر دلم مدن معدة  الملدال المةسدر       

إلي  ةرعو  بحمد مظ  ةةد اصح لمن أرسل  ةأ ى مقالت .
 (3)

 

الاةاأل إلت بيان الصداات الج دمية لل داة ةر دتجيا فدي الةسدو         ة ظا رظتقر ابن

 مدداع القددد ةعيالددة الج ددم فتددت ال رعددون ةميلددًا ةضددليًي، ةإن كددان المددةأل بةصددلة بدد        

ةمجظدددوألا  حددد  ل ددداا ، ةلعدددن الصدددور    دددةق الل دددان ةةدددا  أبوزردددد فدددي ال ياسدددة     

ف دن اه األ   المختصة  )) ةأن رعون اليا  ختار  للتوال  في الةسدابر الهدة الصدوت   

ةالمظيددة، مقةددو  النددمابر، ف ددن الةيددان اليددد العةددار ، فافيددًا لمددا رتةلددن ليخ ردد  علددت    

                                                           
 ابن الاةاأل، رسر ةملوك. -1

 .82العدةا، ايمةةا وررة الةي ا ية ةالدةلة ايسيمية، ع -2

 .120ابن رست ، اهعيب الظاي ة، ع -3
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ةالهدد ، ةال رمظعدد  الصدددب عددن سددل ا   رغةددة رقدددمها فدديمن رتوالدد  إليدد ، ةال مهااددة        

ر تنعة ا في اا   ة قددرم الظصديحة لةبي د ((.   
 (1)

ةرجدا أن  د ا  عللد  فيمدا رحتداج       

إلت ما رةي  ل  ةردف  إلي ، فلن ال م  رق   الحجدة، ةالةسدو    إلي  فتت ال  نة  اا   

أمين ال أمين علي  فيجا أن رة هن إلي  ةاهفضا  علي .
 (2)

 

ةالاأل في سية  المعتصم أا  ةال  رسدوال إلدت ملدال الدةةع فلمدا رأى الملدال  يةدة        

   الةسو  ةكاة   حمل  ةما صحة  مع  التي ال رعون مالهدا إال لعيمداأل الملدوك ةدا  لد     

كم  ةزب من فا  سل ااال؟ ةا   ار  ب أاا ةةلدا فدي كدر هدهة عندةرن ألدف  ر دم       

أة احو ا، ةا   فتح  فتحًا ة ط كان ال ل ان ب  معيظدًا؟ ةدا  الةسدو  ال، ةدا  الملدال       

اازل  رالًي منهور  بالاةةسية من أعداأل سل ااال أة ا قدت  ليادة أة ةلدي عهدد ةةدد     

ال، ةا  الملال فةدةا   دتحق  ديا الدةزب العايدة؟       ل  في مضيق أة معةكة ةا  الةسو 

ةا  الةسو  إن مالي من رصلح أن  وفد  الخلااأل للملوك ةرحتمر رسدابلهم إلدت أماالدال    

من أ ر الجيلة ةالقدر فلوال  قتهم بي ةعلمهم بمظاصحتي ةةير لمالي  ديا الدةزب مد     

 يا التحمر من الخيفة ة ي من الجيلة ف ع  ملال الةةع.
 (3)

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .12، ع2كة  علي،   ط الناع، ج -1

 .32-33ابن الاةاأل، رسر الملوك، ع -2

 .32-33اا  ، علمصدر اابن الاةاأل،  -3
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 :تبادل الزيارات -ج

ساعد الم لمين علت  ظييم أفدوالهم اي ارردة  لدال الخةدةات ةالتقداررة التدي كدان        

ردلت بها رالالهم اليرن ها دةا بدي  الدةلدة الةي ا يدة، ةريفد  فدي  ديا الصدد   ادوب         

الم لمين علت الةي ا يين في ميدان الةفيت ة دةرن  قاررة عن مندا دا هم فلدم رعدن    

الةي ا يون مولعين بالةفيت، ة اتقة كتةهم إلت أةصاف المدن ايسديمية ةأفوالهدا،   

ةلعن علت الظقي  من ذلال اقي  كتا الم الال التدي ةضدعها الجلةافيدون الم دلمون     

فدددي العصدددور الوسددد ت بندددة  ال دددةب المخ ردددة إلدددت بدددي  الدةلدددة الةي ا يدددة ةإلدددت    

ةاستمد أةللال الجلةافيون معلوما هم عاصمتها، ةالمح ات الممتد  علت  ي  ال ةب، 

 قدة ةأ در  ةدة  ة راردة،     \من الم لمين الديرن هدا دةا بدي  بي ا دة ةكدااوا موضد  ب      

ةمعيددم الم ددلمين الدديرن  ةاددوا أةصددافًا هفددوا  الدةلددة الةي ا يددة مددن كةددار اهسددةى، 

الدديرن فملددتهم ال ددل ات الةي ا يددة إلددت العاصددمة،
(1)

 فمددن ذلددال أمددداا ))م ددلم بددن أبددي 

- 231م لم الجةمي(( أفد اهسدةى الم دلمين الديرن أ لدق سدةافهم فدي فدداأل سدظة )        

( كااد  المدا   اهساسددية التدي بظددت عليهدا الجلةافيدون الم ددلمون معلومدا هم فددي       ع913

 يا الصد ،
(2)

كيلال كان أة  رفالة م لم ةصف العاصمة الةي ا يدة "الق د ظ يظية"    

فمر في  إلت الق  ظ يظية كمدا ةصدف     و  ارةن بن رحي فوصف  ةرق الةحة اليا

مددا ري  بعيظيدد  فيهددا مددن اهبددواب ةالملعددا ةالقصددة ايمةةا ددورا، ةةصددف أرضددًا        

موكا ايمةةا ور إلت العظي ة ةرمداا ةصف  دارةن بمعلومدات الليلدة ممدا أفدا  مظد        

الم لمون كايةًا.
 (3)

 

ن روفدد ا  ة تجلت أةضح ميا ة  ةا   ال ةفين ال رارات في ال اارات التدي كدا  

كددر فةرددق لعقددد  داددة أة صددلح أة إالددةاأل مااةضددات ي دديب سددةا  اهسددةى، ةكددان   
                                                           

 .20، ع11ال ةةا،  اررخ اهمم، ج -1

 .21، ع11ال ةةا، المصدر اا  ، ج -2

3 -  Runciman, op eit  156. 
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رتددولت مهمددة ايهددةاف علددت  ددي  ال دداارات  رددوان اياندداأل فددي الدددةلتين، ة ددو أهددة    

بوزار  الخارالية في المص لح الحددرث، ةكدان صدافا  ردوان ايانداأل رد ة  ال داية        

فدي أ ظداأل زرار د  للةلدد المتوالد  إليهدا، كدر ذلدال         بتعليما   ةرلقظ  ما رجا علي  مةاعا   

ةفددق ةواعددد مقددةر  ةايددم مة ةددة السددتقةا  ال دداةاأل، ة ةادد   ددي  التعدداليم فددي مةالدد    

بي ا ددي ر ددمت كتدداب المةاسدديم، ةا دديا  دديا العتدداب إلددت ايمةةا ددور "ة دد ظ ين      

ال اب ".
(1)

   

احدو مدا  دو     علت أا  لم رعن للدةلتين ممالون أة  ةر ساارات فدي الخدارج علدت   

معددةةف فددي العصددة الحدددرث، 
(2)

ةإامددا أةفدددت الدددةلتان عمددااًل مخصوصددين رددخ ةن   

مهمة ال اةاأل عظدما  قتضي اليةةف، ةرختدارةن مدن المتعلمدين فدي الللتدين العةبيدة       

ةاليواااية، ةكان أةللال ال اةاأل رصظعون  قاررة  حا  في  روان اياناأل ةعلت  درها 

الية، ةالعا   المتةعة في  ي  ال داارات سدواأل ايسديمية أة     حد  الدةلة سياستها الخار

الةي ا ية أن  خةج علت رأس ةوافر محملة بالهدارا الاميظة ةالمجدو ةات لدولي الدةي     

ةبعددد  كةدددار رالدددا   ةلتددد ، ةفالمدددا رصدددر ال ددداية إلدددت العاصدددمة سدددواأل بلددددا  أة   

تقليدرددة ةكددان موتاددو   الق دد ظ يظية رلقددن ي اب مقابلددة ةلددي الددةي  ةأسدداليا التحيددة ال     

اياناأل رجتهدةن في مظ  ال داية مدن اال صدا  بدةا هدخع أة مقابلدة أفدد مدن رالدا           

الدةلة ال  ةغا ال ل ات في االتماع  بال اية ةبوضد  ال داية كديلال،  ةن أن ر دعة     

بةا   ح  رةابة هدرد  فتدت رعدو  إلدت بدي    ةن أن ردةى هديلًا أة ر لد  علدت أمدة ال          

لدد ، ددو  ال ددل ات كنددا  
(3)

علددت أن ال دداية كددان رحدداة  فددي فتددة  االسددتعدا  للمقابلددة    

اكت دداب صددداةة أصددحاب الظاددوذ ةالخ ددو  فددي الددةي  فمددن ذلددال أن ال دداية الةي ا ددي   

( زة  بتعليمات  تضدح  بخ دا   ع890)اقاور أة راراوس( عظدما أةفد إلت بلدا  سظة )

ة  عضددد الدةلددة أعيددم هخصددية فددي الدةلددة ايسدديمية     
(1)

ن سدداةاأل الدددةلتين  ذلددال أ 

                                                           
 .103، 100، ع11الخ يا الةلدا ا،  اررخ بلدا ، ج -1

 .103، ع11الخ يا الةلدا ا، المةال  اا  ، ج -2

 .22، ع11ال ةةا، مصدر سابق، ج -3

 .23، ع3مصدر سابق، جابن اه ية،  -1
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ايسيمية ةالةي ا ية كدااوا رعداملون  ةقدًا للمةاسديم معاملدة ممتداز ، ةبوضد  لل داية         

بةاددام   دداع رقددف بدد  علددت ميددا ة العيمددة ةاهبهددة فددي الدةلددة، ةمددن اهمددور التددي 

اض لع  بها بعد  ال داةاأل التدي  ةا لتهدا الددةلتان علدت إعدا   الظيدة فدي القدةارات           

ن من اه ران من رعارا دا ا خداذ سدمة  اصدة بهدم، علدت أن  دي          اةظ علت إ ةاع  ر

المعاملة الدرظية التي لجةت إليها الدةلتان أفيااًا لدم  قدم علدت ادوع مدن التعصدا الددرظي        

بدين الم ددلمين ةالةيد ا يين، ةإامددا اسدتهدف  كددر  ةلدة مددن ةراأل  دي  القددوااين الدرظيددة      

علدت امتيدازات أ بيدة، فدالمعةةف     التي فةضتها  دمة مصدالحها ال ياسدية ةالحصدو     

أن أةلدت اهمددة فددي الدةلددة ايسدديمية فددي المعاملددة الح ددظة التددي  متدد  بهددا الم دديحيون  

بصدداة  اصددة، ةمددا ةصددر إليدد  كايددة مددظهم مددن مةا ددا عاليددة فددي اي ار  ايسدديمية،  

كيلال عامل  الدةلة الةي ا ية اليرن ةفدةا إليها معاملة ممتاز   عنف عمدا كااد   عظد     

للدةلة ايسيمية ةالاليا ها من افتةاع ة قدرة، ة دي  ال ياسدة فةردد  فدي  داررخ الدةلدة       

الةي ا ية الدرظية، إذ عامل  الدةلة الةي ا ية من ةةدر رعارا دا مدن أصدحاب المديا ا      

الدرظيددة المخالاددة لمددي ا الدةلددة الةسددمي علددت أاهددم " ةافقددة"  ددارالون علددت ةددوااين  

التظعير ةالتعيرا.الدةلة ةر تحقون أهد أاواع 
(1)

 

غية أن  ي  ال ياسة الةي ا ية الدرظية ا خيت لواا أ ة بيهدور ايسديع ة  دو     

كايدة مدن الم دديحيين فدي التةعيددة لهدا، فدداعتةةت ايمةةا ورردة الةي ا يددة اا دها القددو        

الم يحية العةدةى التدي ةكدر إليهدا رعاردة الم ديحيين فدي بدي  الم دلمين ةالددفاع عدن            

سددتعةاظ بعد   ددي  اهمالددة الظدا ر  مددن المعاملدة روضددح الميفيددات    مصدالحهم، ةا 

ال دابقة ةبدين مددى مددا كااد   هددف إليدد  مدن الظدوافي ال ياسددية الةعيدد  عدن التعصددا          

فعددان الم دديحيون  ددو  العصددة اهمددوا موضدد  ع ددف الخلادداأل ةرعددارتهم إذ  الدددرظي.

 مداع ر ردد  ليادة      ةج معاةرة من م يحية علت المي ا اليعقدوبي،   دمت مي دون، ة   

معاةرة، ةكدان اه  در هداعة الدةير ردد ر علدت معاةردة ةرظندد  القصدابد ةالصدليا           

                                                           
 .23، ع11ال ةةا، مصدر سابق، ج -1
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،رتدددلت مددن عظقدد  
 (1)

ةرمددداا العصددة العةاسددي اهة  بةةضددح ماددا  علددت أن اسددتخداع     

الدةلة ايسيمية ل ياستها الدرظية إزاأل الم يحيين من رعارا دا  ددف الظيدر مدن الدةلدة      

الخلياة  ارةن الةهيد مظح  الخيفة العةاسية هةلمان إمةةا دور   الةي ا ية فاي عهد

الةةماايددة فددي غددةب أةربددا، 
(2)

ماددا يح بيدد  المقدددس ةفددق رعارددة هددلون الم دديحيين    

بالدةلة ايسيمية، فالخيفة العةاسية ها ا  اهمورين في اهادلط ةالدةلدة الةي ا يدة،   

، ةمددن اافيددة أ ددةى ةةادد  الدةلددة ممددا  فدد  اآل ددةرن إلددت التددلزر فيمددا رحقددق رغةا هددا 

باهادلط عدةًا للخيفة العةاسية ةإمةةا ورردة هدارلمان، ةإذا كااد  الدةلدة الةي ا يدة      

أالاب  علت  يا التحالف بتةا   ال اارات م  اهمورين باهادلط، فلن  دارةن الةهديد   

لددة اسددت اع باسددتلي  سياسددت  الدرظيددة ةالتقددةب مددن هددارلمان أن رظددا  مددن سددمع  الدة  

الةي ا ية في ةة  ضعف في  ااوذ ا كيلال فدي غدةب أةربدا، ةرعتةدة  دارةن الةهديد       

( ع907كيلال أة   لياة عةاسي أعا  استخداع الوسابر المجحاة بالم يحيين فاي سدظة ) 

أمة  ارةن الةهيد بهدع كر العظابط علت الحددة  ايسديمية الةي ا يدة أهدة  بمدا ا ةد        

عدر  دي  ال ياسدة ةالسديما  ددع العظدابط  عد ى إلدت         في عهد عمة بدن عةدد الع رد ، ةل   

اهتدا  العداة  بدين  دارةن الةهديد ةايمةةا دور الةي ا دي ةرغةدة الةهديد فدي المدا           

سياست  في الحط من هةن الدةلة الةي ا ية.
 (3)

 

ةمهددا كددان مددن أمددة  ددي  ال ياسددة التددي اسددتللتها كددر مددن الدددةلتين ايسدديمية          

 داف ةالمصالح ال ياسية، فإن اهمة الجدرة بالميفيدة  ةالةي ا ية لتحقيقي بع  اه

ةايعجاب  و ابتعا   دي  ال ياسدة عدن رة  التعصدا المدي ةي ةمحاةلدة أاصدار كدر         

 رااة القضاأل علت إ ةاع الدرااة اه ةى، ة يا أمة فةرد فدي  داررخ العصدور الوسد ت     

دةلتين التددي اعتهددا بعدد  المددخر ين بةاهددا عصددور  رددن ةعصددور فددةب، فتدداررخ الدد     

                                                           
 .22، ع11ال ةةا، مصدر سابق، ج -1

 زكي محمد ف ن، فظون ايسيع. -2

 .332، ع1المقةر ا، المواع ،  -3
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ايسيمية ةالةي ا ية بين أن العصور اهةلت عةف  أن اه و  ايا ااية ةاالةدة رغدم   

 ا تيف الدرااات ةالظ عات.

 العالقات بني القوى املتصارعة -1.1
 

 :عالقة العباسيين مع الفرنجة -أ

إن موض  العيةات بين النةب ةاللةب ةالددةر الديا لعةتد  اهراضدي المقدسدة      

  دور  دي  العيةدات المهمدة، فيدث أاهدا لدم  عدن مقصدور  علدت الحدةب            بال  ين في 

ةالعداأل، بر همل  ا صاالت ةساارات ة رة ةإذا كاا  ال اارات الخاصدة بالعةاسديين   

ةالةيد ا يين ةاضددحة ةصددةرحة، فدإن العيةددات العةاسددية الاةاجيدة غلددا عليهددا  دداب     

ايهدار  إليهدا، ممدا    االض ةاب اللمدوظ، ةذلدال لصدم  المصدا ر ايسديمية ةعددع       

ردددعواا إلددت  التنددعيال فددي فدددة ها أساسددًا، أمددا المصددا ر الي يظيددة فقددد أهددار إليهددا            

الةع ،
(1)

مما أ ى إلت ا تيف المةاالد  الحدرادة فدو   ةيعدة  دي  العيةدات، كااد          

- 118أة  ساار  بين العةاسيين ةالاةاجة،  لال التي بعاها الملال بين إلت بلدا  سدظة ) 

 ر ها بعد أن معا   يث سظوات مصحوبة ب اةاأل من الخلياة أبي العادة  ع( ةغا723

المظصور، فاملين معهم  دارا لمقابلة الملال بين ةةد أعا  الخلياة  دارا م بعدد مقدابلتهم   

الملددال، كمددا سددار الخلياددة المهدددا علددت سياسددة أبيدد  فيمددا رتعلددق بالاةاجددة، فاسددتمةت    

العيةددات ةابمددة بددين ال ددةفين، 
(2)

وأل  ددي  اال صدداالت التددي عاصددةت  ةددا    ةفددي ضدد 

الةيدد ا يين ال دداارات مدد  العةاسدديين، رمعددن اسددتةعا  افتمددا  أن الهدددف مظهددا فصددو   

الاةاجة علت م ااد  العةاسيين ضد الةي ا يين،  اصة إذا عةفظدا أن الةيد ا يين كدان    

لهددم فددي الاتددة  اا ددها سدداةاأل فددي بلدددا ، إذ  تحدددث المصددا ر ايسدديمية عددن ةصددو    

اية بي ا ي إلت بلدا  بعد اكتما  بظابهاس
(3)

كيلال ةصو  ساية بي ا دي عظددما  دولت     

                                                           
 .323، 323فازرليف، مةال  سابق، ع -1

 .219، ع10ال ةةا،  اررخ اهمم، ج -2

3 - Eznhard the life if chariemagne, tr, by S.E. turner (uni of Michigan Press, 1998) PP 41:(3) 43 . 

 ةأاية أرضًا   
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المهدا الخيفدة. 
(1)

ةلدم رليدة هدارلمان سياسدة أبيد  فيدث  ةدا   ال داارات الو ردة مد             

 ددارةن الةهدديد، ةةددد اكتنددا   ددي  ال دداارات اللمددوظ، ةاااددة ت بعدد  المصددا ر     

الي يظيددة
(2)

بايهددار  إليهددا ةاعتمددا ًا عليهددا ةدداع عددد  أ ددة مددن المددخر ين بدديكة  ددي         

ال اارات ةباللوا في  حدرد أ دافها بنعر كةية
 (3)

إذ  يكة أفددى  دي  الةةاردات علدت      

( فةرسر لد   ع787- 191سةير الماا  أن هارلمان بدأ بخ ا ة  الخلياة الةهيد سظة )

" ةسددددديجمواد Lantfridاتاةردددددد "ةفددددددًا رسدددددميًا رتعدددددون مدددددن  ي دددددة سددددداةاأل م، ال 

"sigimund          ةاسدحق التداالة اليهدو ا الديا رحتمدر أن رعدون متدةالم ال داار ، ةفدي "

(  والدد  را ةددان هددةةيان مظدددةبين عددن ب ةرددق بيدد  المقدددس إلددت   ع900- 191سددظة )

رةما ةمعها كا ن رددعت زكةردا، ةفملدوا معهدم بعد  الهددارا لندارلمان مظهدا مادا يح          

( أرسدر الخليادة   ع901- 193ةبعد  اآل دار المقدسدة ةفدي سدظة )      الةة المقدس ةرابتد  

سدداار   تعددون مددن مةعددو ين أفددد ما فارسددي ةاآل ددة عةبددي، ةةددد أ ةددة ال ددايةان           

هارلمان بوصو  ساار   اهةلت التي رةالح أاها ةصل  بلدا  ةةر أن  لدا ر ال داار    

لديا غدا ر بلددا  بعدد     العةاسية ةةفا  ا ظين من أعضاأل ال اار  ةاجا  التاالة اليهو ا ا

أرب  سظوات رحمر مع   دارا متمالة في ع ور ةمظتوالات هةةية ةيمدة، ةكديلال الايدر    

- 192المعدةةف بددةبي العةداس ة ددو الايددر  الوفيدد الدديا رمتلعدد  الةهديد، ةفددي سددظة )    

" لعظد   Radbert( أرسر هارلمان ساار  أ ةى رةأسها ساية ردعت را بيدةت " ع902

( أرسدر الخليادة  ي دة مظددةبين      ع902- 180 ةرق ةفي سظة )مات أ ظاأل رفلت  في ال

أفد م مدن الم دلمين ةاآل دةان را ةدان ا تار مدا ب ةردق بيد  المقددس فملدوا معهدم           

 دددارا ااي ددة إلددت هددارلمان مظهددا سدداعة مابيددة عجيةددة كاادد  اهةلددت مددن اوعهددا فددي          

أةربا.
(1)

 

                                                                                                                                                                      
-. Einhard and Notker, the stammere, Two lives of char lemagne with tr, by l.thorp (penguin Books, 

1969). PP7:71 

 .13-11ابن الجوزا، مظاةا بلدا ، ع -1

 .81، ع1ابن الخ يا، مصدر سابق، ج -2

 .103 -101، ع1898،  منق،  ار ف ان للظنة، 1ارظهار ، سية  هارلمان، فقق   عا   زرتون، ر -3

 .23 -21، ع1872ع ر  موررا  ع ية، العيةات بين النةب ةاللةب،  حقيق  فيلا صابة سيف، القا ة ،  ار الاقافة  -1



 

 

 
 

 

 

 

 37 الفصل الثاني

 م(740-057/ھ131-231العالقات اإلسالمية البيزنطية في العصر العباسي األول )

الدةلدة اهساسدية    ةرمداا العصدة العةاسدي اهة  بةةضدح مادا  علدت أن اسدتخداع      

ل ياستها إزاأل الم يحيين من رعارا ا  دف إلت الظيدر مدن الدةلدة الةي ا يدة فادي عهدد       

الخلياة  ارةن الةهيد مظح  الخيفة العةاسدية هدارلمان إمةةا دورًا للدةلدة الةةماايدة      

فدددي غدددةب أةربدددا
(1)

مادددا يح بيددد  المقددددس ةفدددق رعاردددة هدددلون الم ددديحيين بالدةلدددة  

 ي  الصداةة بيظهما إلت اهفوا  ال ياسة سا ت العدالم فيظدياك، فقدد    ايسيمية ة ع ى 

ااق دددم الميددددان ال ياسدددي فدددي العصدددور الوسددد ت فدددي القدددةن التاسددد  المددديي ا إلدددت    

مع عةرن، الخيفة اهموردة باهاددلط  عدا ا إمةةا ورردة هدارلمان التدي تهدةت فدي         

إلددت أن رتقددةب إلددت أةربددا ة عدديا  فعدد  المصددالح كددر فةرددق مددن  ددي  القددوى العةددةى  

 الاةرق اليا رحقق مصالحها ةرقلق رافة أعداب .

ةكاا  الق دمة  ةيعيدة أملتهدا الميب دات ةاهةضداع ال مظيدة فالخيفدة العةاسدية         

اا ض  اهمورين في اهادلط ةالدةلة الةي ا ية، ممدا  فد  اه يدةرن إلدت التدلزر فيمدا       

مورددة باهادددلط علددت أن رعقددد  رحقددق رغةا همددا، ةمددن اافيددة أ ددةى ةةادد  الخيفددة اه  

 بيظهما أةاصة الصداةة ةالتحالف.

، 787ةفعًي  ةدا   الخليادة  دارةن الةهديد ةايمةةا دور هدارلمان فيمدا سدظتي )        

( ال اةاأل ةالهدارا، ةإذا كاا  الدةلة الةي ا يدة أالةد  علدت  ديا لتحدالف بتةدا         ع902

است اع باستلي  سياسدت  الدرظيدة   ال اارات م  اهمورين باهادلط فإن  ارةن الةهيد 

ةالتقةب من هارلمان أن رظا  من سمعة الدةلة الةي ا ية في ةة  ضدعف فيد  ااوذ دا    

كيلال في غةب أةربا،
(2)

ذلدال أن  تدور  هدارلمان إمةةا دور أة إفيداأل ايمةةا ورردة        

الةةماايددة فددي غددةب أةربددا الدداأل ل مددة ةاسددية ب ددمعة الدةلددة الةي ا يددة التددي اعتةددة        

 ها أاا هم الممالين الحقيقيدين لتدةاث الدةلدة الةةماايدة العةدةى، ةرعتةدة  دارةن        أبا ة

الةهيد كيلال أة   لياة عةاس أعا  استخداع الوسابر المجحادة بالم ديحيين، فادي سدظة     

                                                                                                                                                                      
 

 

 غ رة موررا ، مةال  سابق. -1

 .21، ع10ال ةةا، مصدر سابق، ج -2
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( أمددة  ددارةن الةهدديد بهدددع كددر العظددابط علددت الحدددة  ايسدديمية الةي ا يددة،     ع907)

م،ةفةظ علت الم يحيين ا خاذ زا  اع به
(1)

أهة  بما ا ة  في عهد عمدة بدن عةدد     

الع ر  ةلعر  ي  ال ياسة ةالسيما  دع العظابط علت الحدة   ع ى إلت اهتدا  العدداة   

بين  دارةن الةهديد ةايمةةا دور الةي ا دي اقادور اهة ، ةرغةدة الةهديد فدي إكمدا           

 دورًي إزاأل  سياست  في الخط في هةن الدةلة الةي ا ية، علدت أن  دي  ال ياسدة لدم  ددع      

الم يحيين، ةاستعا ت الدةلة الةي ا ية معااتها باعتةار ا فامية هلون الم يحيين فدي  

الدةلددة الةي ا يددة، ذلددال أن إمةةا وررددة هددارلمان اضدد ةب  بعددد ةفا دد  ةاضددمحل       

س و ها ة ةك  الجو  اليًا للدةلة الةي ا ية مة  أ ةى،
(2)

ةاه   ليًي علدت رعاردة    

مهيمظة للم يحيين ةما كان لجاليتها كديلال مدن الدةلدة ايسديمية أاد       الدةلة الةي ا ية ال

 أ لق علي في الم يحيين في بلدا  اسم " ار الةةع".

علددت أن اال تيفددات المي ةيددة الم دديحية مددن رعارا ددا الدةلددة ايسدديمية لعةدد       

ةدد   ةر ا أفيااًا في التقلير من  يا الظاوذ الةي ا ي، ةرةى الةع  أن  دي  ال داارات   

 -فقق  لألسةاب التالية 

محاةلدددة العةاسددديين إةامدددة عيةدددات ة  ةصدددداةة مددد  الاةاجدددة، للقضددداأل علدددت         -2

الةي ا يين، ةمظاةا  اهمورين فدي اهاددلط الديرن سداأل العةاسديين ةيدامهم فدي ذلدال         

الج أل ةاجافهم في الحااظ علت استقيلهم.
(3)

 

ة  إضددعاف الدةلددة التقدداأل رغةددة العةاسدديين مدد  رغةددة هددارلمان، الدديا كددان رحددا    -1

اهمورة في اهادلط ةالقضاأل عليها، فتت رضم ايالةاأل النمالية مظها لدةلت .
(1)

 

رغةدددة هدددارلمان فدددي الحصدددو  علدددت امتيدددازات للحجددداج اللدددةبين فدددي فل ددد ين  -3

ةبالتالي ب ط الحامية الاةاجية علت بي  المقدس.
(3)

 

                                                           
 ال ةةا، المصدر اا  . -1

 ال ةةا،المصدر اا  . -2

 .229-227، ع1832المير المدةر، فضار  ايسيع في  ار ال يع، القا ة ، م ةعة االعتما ،  -3

 .77، ع1892ف ان فيب، العيةات بين النةب ةاللةب في العصور الوس ت، بيةةت، الدار الجامعية،  -1

 .123، ع1893ةب في فةا ا ةإر اليا ةال ابة الةحة المتوسط، بيةةت،  ار معتةة الحيا ، هعيا أرسين،  اررخ غ ةات الع -3
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صدا ر ايسديمية علدت    ةلعظظا ال اتاق م   ي  اآلراأل هاظا لم اعاة لألسف فدي الم 

معلومددات  ايددداا فددي  دديا المجددا  لدديلال فإاظددا انددال فددي فدددةث ماددر  ددي  اال صدداالت       

 -ةسظحاة   ظا مظاةنة  ي  اآلراأل 

بالظ ددةة لةي ا ددة ةرث العةاسدديون عددن أسدديفهم عددداةا هم لهددا، ةةالددو ا أاا ددهم      -2

ف م اةين في غمة  الصةاع التقليدا، اليا فةضدت  الحددة  المندتةكة ةاال دتي    

فددي العقيددد  ةالمصددالح االةتصددا رة، ةةددا  مددن أاللدد  الخلادداأل العةاسدديون اهةابددر        

الحميت الحةبية بةاا هم، إذ كان الم لمون أصحاب المةدا ر  فدي  دي  الحدةةب     

ةلددم رعددن  دديا الصددةاع فددد ًا  اربددًا فتددت رضدد ة فيدد  الةهدديد إلددت التحددالف مدد      

لاتددة  فتددت أالةددة أبددا ة   هددارلمان،  ددم أن الةهدديد كددان  ددو المظتصددة فددي  ددي  ا   

بي ا ددة الميعددًا  قةرةددًا علددت أن رددخ ةا مةللددًا مددن المددا  لخلادداأل بلدددا  فمدداًي اجددد       

( علدت  ع772- 132ة  ظ ين الخدامط أةددر فعداع الةيد  اهردورا مجةدةًا سدظة )       

 ف  مةلن مدن المدا  لتدةمين فددة   الندةةية،  دم  جدد ت اه داة  زمدن إردةرن سدظة            

لجدديى ايسدديمي عةددة اهااضددو  ةاصدددًا الة دداور،  ( عظددد  حددةك اع792- 122)

( عظدما بلل  اليول الم لمين مدرظدة أفدوس، كمدا أالةدة     ع789- 191كيلال سظة )

( عظدددما بلددن الجدديى ايسدديمي  ع902- 181اقاددور اهة  علددت  فدد  أ دداة  سددظة )  

مدرظة  ةةلة.
(1)

 

 أمددا فيمددا رخددع موضددوع اهمددورين فددي اهادددلط ةموةددف الةهدديد المهددا ا لهددم       -1

ةرغةتدد  فددي القضدداأل علدديهم، اقددو  ربمددا لقيدد  الحملددة التددي ةدداع بهددا هددارلمان           

بالتحددالف مدد  سددليمان بددن رقيددان فدداكم بةهددلواة ةالف ددين بددن رحددي بددن سددعيد        

اهاصددارا ةإلددت سةة دد ة، ار يافددًا مددن ةةددر الةهدديد هاهددا  نددلر اهمددورين عددن  
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 م(740-057/ھ131-231العصر العباسي األول )العالقات اإلسالمية البيزنطية في 

محاةلة الت لد  احدو هدما  إفةرقيدا ةالمندةب ايسديمي،      
(1)

مدظح العةاسديون    لديلال  

اهغالةة في  واط استقياًل ذا يًا ليجعلوا مظهم ةالرة فاال   هعدابهم في الملدةب  

ةاهادددلط، فهددر مددن المعقددو  أن راعددة الةهدديد فددي اسددتةالاع اهادددلط فددي ةةدد     

اض ة في  التخلي عن سل ت  الحقيقة فدي  دواط التدي اااصدل  عدن ال دم الدةلدة        

سياسددة الدةلددة العةاسددية لددم  عددن  هدددف إلددت      رغددم اعتةافهددا ب ددل ة الخلياددة، إن  

التوسدد  بقدددر مددا كاادد   هدددف إلددت االفتادداظ بمددا فددي فوز هددا مددن ممتلعددات، هن  

ااتقا  عاصمة الدةلة ايسديمية مدن  مندق إلدت بلددا ، العدر مدن هدوا   الةحدة          

المتوسط بماابة فدة  ةاهارات للدةلة رظةلي الدفاع عظها هبواب ة لور رقا  مظهدا  

ا ةراأل الةحة من بلدان،إلت م
(2)

ةبالتالي ةر ا تماع العةاسيين باهسد و  الةحدةا    

 م إن الدةلة العةاسية كان علي  بديلال الجهدو  لتدةمين فددة  ا  اصدة أاهدا امتددت        

في فتة   يفتهم من فددة  الصدين ةةسدط الهظدد هدةةًا علدت أفةرقيدًا غةبدًا، ةمدن          

تةك ةالةي ا يين همااًل، ليلال الت مد   المحيط الهظدا ةال و ان الظوبًا إلت بي  ال

الددفاع ةا تمد  بإانداأل اهايمدة الدا ليدة ة قوردة الدةلدة ةايبقداأل عليهدا أكادة مددن           

 العمر علت التوسي  رةعتها بخاصة بعد فقدان اهادلط.

أمددا الظق ددة الخاصددة بحمارددة بيدد  المقدددس فإادد  مددن الم ددتحير أن رمددظح الةهدديد        -3

هاها كاا  ةما   ا  ذات أ مية  رظيدة ةسياسدية    هارلمان فق فمارة بي  المقدس

باللة بالظ ةة للم لمين بصاة عامة، فا تم بهدا الخلاداأل العةاسديون ا تمامدًا متميد ًا      

فيث زارة ا ةأصلحوا م االد ا، فتت ةإن كان المظح ةد فصر فعًي فهدو  عةيدة   

الددة  ةال   عن المو   ةالت امح الدرظي ة ي عا   مدا  د ا  إلدت  اليدوع متةعدة بدين      

 عظددي علددت اي دديب التظدداز  المددا ا عددن مدرظددة أة  ةلددة أة عددن أرددة امتيددازات        

سياسية، ةرةى بع  المدخر ين أن فعدة  فماردة اهمداكن المقدسدة فعدة  رصدعا        
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ةةولها إذا ة ظا ا بمقداريط ال ياسدة الحدرادة، ةلعظهدا  صدةح هديلًا عا ردًا إذا  قدةب         

  ا".القةن الاااي الهجةا "الاامن الميي

إن ملدداالت المددخر ين فددي  ا ددية  ددي  العيةددات أ ت بهددم إلددت  جا ددر سياسددة       

الةهدديد الدرظيددة، فال دد ين كاادد  أغلددت مددن أن  ع ددي، ة ددو مددا أ ةتتدد  اهفددداث  ددي   

القددةاين التدداليين عظدددما فدداة  الصددليةون االسددتييأل عليهددا فددي زمددن ضددعا  فيدد  ةددو     

ة.الم لمين، فيث ةاال  الصليةيون مقاةمة عظيا
 (1)

 

فمن غية المعقو  أن رحدث الععط في عصة القو  "أا عصة الةهيد" إن  ديا  

االفتةاظ ال رصمد أماع الظقد الموضوعي، ذلدال أاد  ال رمعدن لخليادة رصدلي فدي اليدوع        

مابة ركعة ةرح  سظة ةرل ة سظة أ ةى أن رتظاز  لعا ر م يحي عدن بيد  المقددس،    

إن  دددي  الخ دددوات علدددت فدددق ةدددو  راا ددديمان  
(2)

ابتعة دددا ارظهدددار  ليةفددد  مدددن الدددا    

إمةةا ور "هارلمان" ةةد أرد  بع  المخر ين اهةربيين فتدت رخكددةا أن الم دلمين    

 ظددازلوا فددي أة أةج ةددو هم ةعدد  م ةسددمحوا للم دديحيين بحمارددة بيدد  المقدددس، ةلعددي   

رتخددي ا االسددتعمار الحدددرث  لدديًي ليةتددداأل بهددا فددي  اةيدد  أةدامدد  فددي فل دد ين بخاصددة  

 قة العةبية بعامة، ةبما رع ز ما ذ ةظا إلي   ظا أن الةهيد  ةاال  عدن فعة د  فدي    ةالمظ

هددق ةظددا   ددةبط الةحددةرن "المتوسددط ةاهفمددة" عةددة رددةزا ال ددورط مددن أالددر  ع ردد   

العيةددات التجاررددة بددين النددةب ةاللددةب، هادد  رأا فددي ذلددال   ددةًا علددت اهمدداكن         

 يون  يا ال ةردق فدي إرسدا  فمي هدم     المقدسة في معة ةالمدرظة، ةربما استلر الةي ا

ةمد ااوذ م إلت  ي  المظق ة المقدسة،
(3)

فإذا كان الةهيد أللدت  ديا المندةةع فةصدًا      

ة وفًا مظ  علت المقدسات ايسيمية فعيف لظا أن اقةر الدةأا القابدر بتظازلد  عدن بيد       

ايةادا عدن   المقدس، إن  ي  اهس ور  التي ا جها ارظهار  بعيد  كدر الةعدد مدن ةالهدة     

الموضوعية فيث امت ال  رةارت  باهة اع ةالملال ات لعظ  كنف لظا ةربما  ةن أن 
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 م(740-057/ھ131-231العصر العباسي األول )العالقات اإلسالمية البيزنطية في 

رقصد عن الجيةر المةعة  للحةكة للصليةية، إن القو  بوالو  ا صاالت ةأفديف بدين   

الةهيد ةهارلمان أمة بعيد االفتما ، ةلعن  يا اال صا  الدبلوماسي إن ةالدد فإاد  لدم    

لتحالف الحةبدي، ةلدم رخدةج عدن فددة  الدو  ةف دن الصديت         رة ي هعًي من أهعا  ا

ةربما رعدون ةدد  لدا مدن الخليادة فماردة الحجداج ةالتجدار اهةربيدين الديرن رد ةرةن            

اهماكن المقدسة، ةإن ر مح ل  بإرسا  الصدةات إلت كظي ة القيامة مدن بداب الت دامح    

ارلمان الديا  الدرظي فقط، ةةد الاألت  دي  اال صداالت مدن ةالهدة ايةادا مدن  دةف هد        

ا صر بالةهيد بلية  حقيق أ داف اةتصدا رة ةلديط كمدا رد عم الدةع  مدن أن الةهديد        

 و الةا   بهي  اال صاالت، ةأا  مدرن بنهة   ال صال  باللةب،
(1)

ة ليلظدا علدت ذلدال     

أن الةهدديد اهددتهة، هادد  كددان أعيددم الخلادداأل فددي العصددة العةاسددي، باضددر سياسددت           

ل  أةالهها ةأةصت ا  اعها ةةصل  إلدت  رالدة عاليدة مدن     الدا لية ةالخارالية، إذ بل

الة األ ةالتقددع فعدان عصدة   ج ديدًا لحالدة القدو  التدي كااد  عليهدا الخيفدة العةاسدية            

فيددث أصددةح  مة وبددة الجااددا ذابعددة الصددي  فااةدد  ةة ةددة فددي اهادددلط، ةااةندد   

المقددس   الق  ظ يظية عاصمة بي ا ة، ةةدد رقدو  الدةع  أن المدااح  دو ب ةردق بيد        

بصددات  ربي ددي الجاليددة الم دديحية فددي فل دد ين، فإاظددا اددةى أن الة ةرددق ال رمعظدد  أن      

رجددةا ا صدداالت سياسددية مددن هددارلمان  ةن علددم الخلياددة لعددن ربمددا كاادد  للة ةرددق     

صيت ة رة م  هارلمان  دف من ةرابهدا  ددعيم العظي دة فدي الندةب معظوردًا ةما ردًا        

د  ي  ال اارات صددةات إلدت فل د ين اسدتعمل      ةمما رخكد ذلال أن هارلمان أرسر بع

في  عمية بع  العظابط ةأانة مظ اًل للحجاج باسم  كما أانة لهم معتةة ةم تنات.
(2)

 

أاظددددا اخرددددد أراأل بعدددد  المددددخر ين فددددي أن  ددددي  العيةددددات  وخالصةةةةة ال ةةةةول:

ةاال صاالت كاا   جاررة
(3)

 -ةذلال لعد  أسةاب مظها  
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حةرة بين النةب اللةب، فيدث هدعل  أكةدة ةدو      سي ة  بي ا ة علت الم الال الة -1

بحةرة في ميا  الةحةرن "المتوسط ةاهسو " ةسي ةت إلت فد كةية علت الجد ر  

الةحةرددة ماددر صددقلية ةةةددةع ةسددة رظيا ةغية ددا، ة حعمدد  فددي المضددارق ذات    

القيمة الحةبية الواةعة علت  ةرق التجدار  بدين الندةب ةاللدةب ةصدار إهدةافها       

باضر ةياع أس ولها بددةرات  اتيندية علدت سدوافر اهعدداأل     الةحةا  ةيقًا 
(1)

ةمدا   

محاةلة هارلمان إاناأل أس و  بحدةا فدي الةحدة المتوسدط ةمدد اادوذ  فدي الد ر         

الةليددار ةسددة رظيا ةالظددوب إر اليددا، ةمحاةلتدد  ال ددي ة  علددت الةظدةيددة ةإر ددتةرا       

ي ا يدة علدت   ة الما يا اهال األ من الخ ة التي اسدتهدف  الدتخلع مدن الةةابدة الة    

التجار  ةال ي ة  علت مصا ر الاةة  التجاررة التي فةم  مظها بي  .
(2)

 

لقددد كددان هددارلمان فددي فاالددة إلددت ال ددل  النددةةية، هادد  كددان ر ددعت إلددت  حقيددق       -2

الةفا ية لنعة  فةرط بين  ي  الةفا ية ةبين از  ار الظنار التجارا، ةسعت إلت 

ان ردةى ايا دان رمعدن أن رعت دا  دي       الظهدوظ بديةةيات المابدد  ةالملدةط، إذ كد     

الم ارا عن اآل ةرن من  دي  ممارسدة الظندار التجدارا مد  المندةب ايسديمي        

 اصة، مما رخكد لظا رغةة في إةامدة عيةدات  جارردة فدرادة مد  مةعدو ي الخليادة        

 ارةن الةهيد، فيث عةة عدن أعمدق منداعة اهسدف لتجظدي اليدةةف ال ةيعيدة        

ة فاصددر بيظهمددا رحددو   ةن عجلددة التيةددي مدد  المنددةب  علددت  ةليتهددا بوالددو  بحدد

ة ةري دد ، ةلعلدد  كددان رقصددد مددن ةراأل  دددارا  التددي كاادد  عةددار  عددن مظ ددوالات 

متظوعدددة اهلدددوان ةاههدددعا  غمدددة المندددةب بهدددا بعدددد أن  جدددد رةاالدددًا فدددي بدددير  

الخلياة.
(3)

 

 ربمددا كددان أصددحاب  ددي  ال دداارات  جددارًا أ عددوا أاهددم سدداةاأل لت ددهير مصددالحهم  -3

التجاررددة، ةممددا ردددعواا لوصدداها بةاهددا كاادد  ا صدداالت  جاررددة اهددتةاك التدداالة    
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 م(740-057/ھ131-231العصر العباسي األول )العالقات اإلسالمية البيزنطية في 

اليهو ا "أسحق" في  ي  ال اارات، ةمما رخكد لظدا ذلدال أن التجدار اليهدو  كدااوا      

فددي  ددي  الاتددة  فلقددة الوصددر بددين النددةب ةاللددةب ة ددم الدديرن أهددار إلدديهم ابددن      

ات ةرتدداالةةن بددين ةاهة ددار  ة اذبدد  بدداليهو  "الةاذاايددة" الدديا رتقظددون عددد  للدد 

ايسيمية.
 (1)

ةاستمةت ال اارات الو رة بين الدةلتين فتت عصة المةمون الديا   

( ةةدد  ع931- 212أةفد ساار  إلت ايمةةا دور لدورط التقدي بدن هدارلمان سدظة )      

كاا  عيةا هما استمةارًا لعيةة سلايهما الةهيد ةهارلمان.
(2)

 
 

 :مويين في األندلس وبيزنطة في العصر العباسيالسفارات المتبادلة بين األ -ب

إن موضددوع ال دداارات المتةا لددة بددين الةيدد ا يين ةاهمددورين فددي اهادددلط رعددد       

العظصة الاااي في موضوعظا، ةباضر ما لدرظا من معلومات رمعظظدا أن اع دي صدور     

ةاضددحة عظهددا، فيددث أاهدد  المعلومددات  ددتخلع فددي أن ايمةةا ددور  يوفيددر أرسددر          

( سددداار  إلدددت اهميدددة عةدددد الدددةفمن اهةسدددط بةباسدددة سددداية رددددعت         ع938- 223)

" فمر مع   دارا ةرسالة رسمية، ر لدا فيهدا مدن اهميدة عقدد      Kartiyusةةا يوس "

معا د  لتحدرد الصداةة القدرمة بدين الددةليتين كمدا ةر  فيهدا إغدةاأل اهميدة باسدتةالاع        

ايمةةا ددور مددن أعمددا    ملددال أالدددا   بالمنددةب "الندداع" كمددا  وضددح الةسددالة  دديمة     

المةمون ةالمعتصم، فيث أ لق عليها ابظي مةافر ةمار    حقيدةًا لهدا باالات داب إلدت     

امتين كااتا لهارةن الةهيد، ةفي الوة  اا د   ضدمظ  هدعوا  افدتي الدةرايين ال ردة        

كةر .
(3)

 

ةةدددد اسدددتقةر اهميدددة عةدددد الدددةفمن ال ددداية اسدددتقةااًل فدددافًي ف دددا مدددا  قتضدددي   

ةعلددت الددةغم مددن أن اهميددة لددم رةدددأ ا تمامددًا باللددًا باهسددةاب التددي العلدد        اهصددو ،
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ايمةةا ددور  يوفيددر ر لددا العددون مظدد  فإادد  رأا أن مددن ةاالددا اللياةددة الددة  علددت           

رسالت ، فعلف هداعة  رحدي بدن الحعدم اللد ا  رحمدر الوابد  مد  مجموعدة مدن الهددارا            

القيمددة،
(1)

الحددير فددي مخا ةددة ايمةةا ددور  ةرةدددة مددن  دديا الددة  أن اهميددة كددان هدددرد 

فعلت الةغم من كةا يت  العةاسيين اليرن ةضوا علدت اادوذ اهمدورين فدي النداع فإاد  لدم        

 رعد ايمةةا ور بالقياع بةا عمر فةبي ضد م، ةإاما أتهة ع ا  ةة   لةي ا ة.

ةسدظحاة  مظاةنددة اه ددداف التدي سددعت ايمةةا ددور الةي ا دي إلددت  حقيقهددا مددن    

 م  اهمية من  ي   ي  ال اار   ةراأل مخالاة

علت الةغم من إغةاأل ايمةةا ور  يوفيدر لألميدة اهمدوا بإمعاايدة اسدتعا   ملدال        -2

أالدا   في النةب "الناع" فإاظا اجد أن اهمورين في  لال الاتة  لم  عن لهم أ داف 

 وسعية بقدر ما كااوا ر عون إلت االفتااظ بددةلتهم،  اصدة أاهدم كدااوا رندعةةن      

درد العةاسيين  دوا  عصدة م اهة ، فقدد أرسدر الخليادة أبدو العادة المظصدور         بته

( العيأل بين مليدث اليحصدةي علدت رأس فملدة إلدت اهاددلط،       ع723- 112سظة )

لعظهددا فنددل  فيددث ةتددر ةابددد ا، 
(2)

ةفددي عصددة الخلياددة المهدددا أرا  اهميددة عةددد   

فملدة ضدد م،    (ع778- 123الةفمن الدا ر أن راةر مدن العةاسديين فجهد  سدظة )    

لعظ   ةاال  عظها الاندلال  بدالاور  التدي ةداع بهدا سدليمان بدن رق دان ةالح دين بدن           

رحدددي اهاصدددارا،
(3)

كمدددا أرسدددر اهميدددة عةدددد الدددةفمن الددددا ر كتابدددًا رظدددد  فيددد    

بالعةاسيين ةراضح ماالةهم فاسدتدعت الخليادة المهددا  نداع العلةدي ةكااد  كتداب        

هادلط ةعةضها علت المهدا فدة بهدا ةأمدة    ال ة، اليا أملت علي   ناع ماالا ا

بإرسددالها إلددت اهادددلط،
(1)

ةعدد ع الخلياددة المعتصددم فددي فتددة   يفتدد  علددت ال ددية  

                                                           
 .312، ع 1المقةا مصدر سابق، ج -1

د اة محمد بن فتو  الحميدا، فدة  المقتةط في ذكة ةال  اهادلط، فققد  محمدد بدن  اةرد  ال ظجدي، القدا ة ، الاقافدة ايسديمية         أبو عة -

 .123( ع 3، ااية المحلق رةم )331، ع1831للظنة، 

 

، بيددةةت  ار 2فددا ، جابددن عدديارى المةاكنددي، الةيددان الملددةب فددي أ ةددار الملددةب ةاهادددلط، فقددق ج، س، كددوالت ة أ. لياددي بةة      -2

 .32ت، ع -الاقافة، ب

 .22، ع2ابن اه ية، مصدر سابق، ج -3

 .173-172، ع9ال ةةا،  اررخ اهمم، ج -1
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 م(740-057/ھ131-231العصر العباسي األول )العالقات اإلسالمية البيزنطية في 

)) إن بظي أميدة ملعدوا ةمدا هفدد مظدا ملدال ةملعظدا احدن ةلهدم          -لل ة اهادلط ةابًي 

باهادلط  يا أموا((
 (1)

ةبدأ في إعدا  الحملة ة جهي  ا لعظ  مات، 
(2)

ال ةمد  ذلد   

رمعظظا القدو  أن العةاسديين لدم رعدن فدي ايدتهم القضداأل علدت اهمدورين فدي اهاددلط            

ةكااوا رقصدةن فقط  خوردف اهمدورين بتلدال الحمديت ةإر دابهم فتدت ال راعدةةا        

في مد ااوذ م احو النما  ايفةرقدي، كمدا أن اهمدورين لدم  عدن لددرهم فعدة  غد ة         

تةددةةا الدةلددة التددي أس ددو ا فددي   النددةب ةاسددتعا   عددةل الخيفددة بدددلير أاهددم اع  

 اهادلط ةلاتة  ةةاين من ال مان، إمار  فقط.

أمدا ال ردة  كةرد  فقدد ةةعد  فدي ةةضدة الماعدة مدن اهادل ديين ة دم مدا ر دمون               -1

( بظاديهم إ دة ةيدامهم بادور      ع919- 202"بالةرايين" اليرن أمة الحعم اهة  سظة )

في في الةردف ف دمي  الادور  باسدمهم    
(3)

ة ةالدوا بظ دابهم ةأةال  دم بحدةًا إلدت       

مصة ةاسدتولوا علدت ايسدعظدررة، لعدن الخليادة المدةمون أمدة عةدد اة بدن  دا ة           

( فددةبحةةا إلددت ال رددة  كةردد ، ةاسددتولوا ع923- 210بددإ ةاالهم ف ددة  م سددظة )

عليا  من أرددا الةيد ا يين  ةن أردة مقاةمدة،    
(1)

ةلديلال ذكدة اهميدة عةدد الدةفمن       

مةةا ور أن  خالأل  لم رعو ةا مدن رعاردا  ةأاهدم  دوار  وادة، فدي       في ر   إلت اي

ر ددة  عمددا راعلددون، ةرةدديح لإلمةةا ددور  يوفيددر  ددة  م بقددو  ال ددي ،  ددم رةدددا     

   نت  من عدع  معن ايمةةا ور من إ ةاالهم من بي  .

إن   رمددة ايمةةا ددور  يوفيددر فددي عموررددة لددم  عددن ال ددةا الددةبيط فددي إرسددال     -3

فإاظا اةالح أن ال ةا  و محاةلة  يوفير إةامة فلدق بدين  ة  غدةب     ال اار  ليلال

أةربا لمواالهة التوس  اهغلةي ايسيمي في ال ر الةحة المتوسط ةالقضاأل علدت  

الظاوذ ايسيمي في أ م ال رة ين  كةر ، ةصقلية،  م أاظا ات األ  مظي متدت كدان   

القدرمددة، ة ددر كددان  اهمورددون أصدددةاأل للةيدد ا يين فتددت ر ددعوا لتجدرددد الصددداةة   
                                                           

 .323ال يو ي، مصدر سابق، ع -1

 .323ال يو ي، مصدر سابق، ع -2

، 1823القددا ة ،  النددةكة العةبيددة للظنددة، ، 1، ر1أبددو عةددد اة محمددد بددن عةددد اة بددن اهبددار، الحلددة ال دديةاأل، فققدد  ف ددين مددخاط،    -3

 .13-11ع

، ةاايدة أرضدًا  عةدد الوافدد المةاكندي، المعجدا فدي  لخديع أ ةدار العدةب، فققد  محمدد سدعيد              13، ع1المصدر ال دابق اا د ، ج   -1

 .20-18، ع1818، القا ة ، م ةعة االستقامة، 1العةران ةمحمد العلي، ر
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العةاسدديون كاددارًا فتددت رتحددالف اهمورددون ضددد م، لقددد هددهدت العيةددات اهمورددة  

الةي ا يدة مظددي مظتصددف القدةن اهة  الهجددةا، مظتصددف القدةن ال دداب  المدديي ا    

صةاعًا متةرالحًا بين الظصة ةاله رمدة، إذ لدم رعدد ايمةةا دور  ةةدر رظتهدي مدن        

لمواالهددة الدةلددة ايسدديمية التددي بدددأت   القضدداأل علددت   ددة الاددةس فتددت التادد    

االعتما  علت ةةتها الحةبية ةبخاصدة الةحةردة  
(1)

إذ رةالد  إلدت الدةلدة ايسديمية      

اهمورة عامة ةلمعاةرة بن أبي سايان  اصة عظدما كان ةاليًا علت النداع مدن ةةدر    

أميةا المخمظين عمة ابن الخ اب ةعامان ابن عاان فضر ال ي ة  علدت الةحدة   

سددط، بعددد أن كاادد  الةحةرددة الةي ا يددة  ددي القددو  الوفيددد  فيدد ، فيددث  معددن   المتو

(ع218- 28معاةرة من غ ة ال رة  ةةةع سظة )
(2)

كما  معن عةدد اة بدن سدعد     

بن أبي ال ة  ةالي مصة من  حقيق اصة كةية علت الةي ا يين في موةعدة ذات  

 ا يدددة ( ة دددي التدددي ةضدددع  اهاردددة ال ياسدددة الةي  ع233- 31الصدددوارا سدددظة )

الةحةرة،
(3)

ةبهيا اجدد أن الجةهدة الةي ا يدة اسدتة ةت با تمداع  داع فدي عصدة          

اهمورين ةتل  الق  ظ يظية  دفهم اهة ، ةكان أ ة محاةلتهم ليسدتييأل عليهدا   

( فهي أسداس مخ  دا هم ل ياسدة الجهدا  ضدد الةيد ا يين ةمدن        ع717- 88سظة )

سديا الصدلةى ة دو الظيداع     أالر ذلال ةضدعوا اهسدط اهةلدت لظيداع الحدةب فدي ي      

اليا عةف باسم المصارف ةالمنا ي، ةاليا أصةح في فتة  إعا   ملعهم، فلمداذا  

لم ر تللوا فةصة اانلا  اهغالةت، التابعين للعةاسيين في فدةةبهم الةحةردة ضدد    

الممتلعات الةي ا يدة فدي الد ر الةحدة المتوسدط، فقدد كدان بإمعدااهم اسدتلي   دي            

ين أة مد ااوذ م إلت النما  ايفةرقي لعظظا اجد م ععط الاةصة ةضةب العةاسي

ذلال فقد  معن اهغالةة باضر م داعد هم )اهمدورين( مدن محاصدة  مدرظدة بدالةمو       

"Palermo   ( ةأصدةح  ديا الميظداأل    ع930- 211"  ي  سظة ةاسدتولوا عليهدا سدظة )
                                                           

 .278، 297، ع1الةيذرا، المصدر ال ابق، ج -1

 

 

 .191 -190، ع1المصدر اا  ، ج -2

، القدا ة ، لجظدة الةيدان العةبدي،     1عةد الةفمن بن عةد اة بن عةد الحعم، فتو  مصة ةالملةب، فقق   عةد المظعم عامة، جا الةيذر -3

 .232-233، ع1821
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 م(740-057/ھ131-231العصر العباسي األول )العالقات اإلسالمية البيزنطية في 

صدقلية   االستةا يجي فيما بعد ةاعد  للعمليات الحةبيدة ضدد المددن الةاةيدة لج ردة      

ع(.910- 222التي استولت عليها اهغالةة سظة )
 (1)

 

 

ة عدديا ا ددتظت  أن م دداعد  اهمددورين لألغالةددة لددم  عددن اا جددة عددن أ دددف ما رددة،  

لعظها كاا  ذات صةلة  رظية، فالجها  كان من أةوى الدةاف  عظد الم دلمين فةايضدافة   

إلت أا  إعيأل لعلمدة اة ةاندة راردة ايسديع، فإاد  فدةظ أرضدًا لحاميدة فددة  الدةلدة           

ي المةافد  ةالالدور هغدةاظ الددفاع إذ رقدو  اة      ايسيمية ةذلدال بمةاب دة القدوات فد    

َا َوِمةةن ٍرَبةةاِ  اللَخيلةةِل       عددالت فددي كتابدد  الع ردد   ))    َوَأِعةةداوال َلم ةةا مسةةا اسلةةَتَطعلت ا ٍمةةن ق ةةوس

((ت رلِھب وَن ِبِه َعدلوس الّلِه َوَعد وسك ال َوآَخِريَن ِمن د وِنِمال
(2)

ةلديلال لدم رعدن الهدا  اهمدورين       

دلط إال لحاميددة فدددة  الدةلددة ايسدديمية، سددواأل فددي النددما  ايفةرقددي أع عظددد   فددي اهادد

فددة  اهاددلط التددي  مادر الحدد اللةبددي لإلسديع ةالتدي كاادد  عةضد  لهجدوع القددوات         

الم يحية، لهيا هد  الم لمون الدفاع عن فدة  م هن ذلال من أ دم الواالةدات المة ةدة    

مين في ال دظتين اهةلدت مدن فعدم  يوفيدر      علت الم لمين، ة حو  الموةف لصالح الم ل

 .(ع930- 213إذ ةصر المهاالمين أس و  أادل ي ةأ ة أفةرقي سظة )

ةلعدن ااتنددة المددةظ فددي الجدديى ايسدديمي ةعددا  عددةب اهادددلط إلددت بي  ددم،  

بيظما فاصة عةب أفةرقيا بلةع فاستولوا عليها ةرقو  فازرليف  )) كان فتح بلةع أمدةًا  

ةاعدد  ةوردة  معدن االعتمدا  عليهدا فدي فدتح سدابة المدرظدة، ةكااد             امًا أك دا العدةب   

(  ا ددة لددم ةدددع  يوفيددر بعددد ااتصددار  فددي  ةسددوس ةالمعيصددة   ع931- 212أفددداث )

علت مصالحة المةمون((
(3)

ةلم رتة  اصة الم لمين في بلدةع فددث  داع مددى سدظتين،       

 الانلا  الم لمين بتظييم فتوفا هم.

                                                           
1 -  C. H. Knueger. ((the ltaline and the Arabs before 1095)) in history of the Grusads Ed by N. W. 

Baldwin, Vol 1,. ((the uni of Wisconsin press 1969)) P 94. 
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 .181، ع2فتحي عامان، الحدة ، ج -3
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لجددديى ايسددديمي فدددو  ةصدددة بةاددد  ةفدددي سدددظة ة تابعدد  بعددد  االاتصدددارات ل 

( سدجر  ع937- 222( غ ا الم لمون إةليم ا ظا )الةر الظار( ةفدي سدظة )  ع932- 221)

الةي ا يون ااتصار م في الجهة النةةية في زب ة  ةفي صقلية ار دد الم دلمون عظدد    

ا كاالو ةمات زرا  اة ة وةف الهجدوع ايسديمي، لعدن الم دلمين مدا لةادوا أن ااتصدةة       

فددي عموررددة فددي العدداع التددالي،  ددم أ دديت  ت دداةط فددي أردددا الم ددلمين مدددن فددي  ا ددر   

صقلية فتت صار الق م اللةبي من الج رة  في رد الم لمين في ي ة أراع  يوفير.
(1)

 

كما كان  ديمة ايمةةا دور  يوفيدر مدن معاادا   ةلتد  فدي فةةبهدا مد  العةاسديين           

زمن المةمون ةالمعتصم سةةًا فدي إرسدال   دي  ال داار  ةذلدال هن  يوفيدر أصدةح غيدة         

ةا ر علت مجابهة اهغالةة في ممتلعا هم الةحةردة فدي اللدةب ةالعةاسديين علدت فددة         

ةد الدةفمن ةرحاد  علدت مهاالمدة العةاسديين كدي       النةةية، ليا فعة أن ر تظجد باهمية ع

رندددللهم عدددن غددد ة بي ا دددة، ةذلدددال رادددتح الهدددة الدردددد  لهدددم، فال ددداار  التدددي أرسدددلها  

ايمةةا ور إلت اهمورين لم  عن الوفيدد ، بدر إن  ظداك سدايةرن ي دةرن أرسدلهما فدي        

 الاتة  اا ها التي أرسر فيها ساية  إلت اهادلط.

" فيث روالد بير لدورط الادااي   Ingetheimلماع" "أةفد أفد ما إلت مدرظة "ااج

( ةكاادد  اللارددة مظهمددا  ع910- 222( ةالااايددة إلددت الةظدةيددة سددظة ) ع938- 223سددظة )

إةامة  حالف م  الاةاجة ةالقيا ةة ةاهمورين في اهادلط ضدد اهغالةدة فدي أفةرقيدة    
(2)

 

ة علدت مدرظدة  داراتوع    اليرن رهد ةن الممتلعات الةي ا ية الةحةرة فيث استولت اهغالة

" ةمن  ظاك  دابعوا غد ةا هم   Beneventoالتي كاا   ابعة للدةب اللومةار ا بيظاتو "

" التددي اسددتلل  فيمددا بعددد ةاعددد   Bariفاسددتولوا علددت كاالرةرددا ةأبوليددا ةمدايددة بددارا " 

أ ررتاكيددة للعمليددات الحةبيددة مددد   ي ددين سددظة، كمددا أةةدد  الم ددلمون   رمددة بةسدد و     

ليا أبحة إلت  لي   اراتوع ةأا لوا   رمة أ ةى بجيى لورط الاااي مدواا   الةظدةية ا

                                                           
 فازرليف، مةال  سابق، ع   . -1

 .88، ع1832ا ة ،  ار الظهضة العةبية، أ. لياي بةةفا ، ايسيع في الملةب ةاهادلط، ت  ال يد محمو  عةد الع ر  سالم، الق -2
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 م(740-057/ھ131-231العصر العباسي األول )العالقات اإلسالمية البيزنطية في 

ال رة  صقلية ةاعد  ل ان العةب الم لمين، التي كاا   قوع بدالل ةات علدت هدوا      

إر اليددا ةالظددوب فةا ددا ةالجدد ر الواةعددة غةبددي الةحددة المتوسددط،   
(1)

ةعلددت  دديا كددان   

الخ دة ايسديمي اهمدة الديا العلد       الداف  الحقيق لإلمةةا ور  يوفير  ددةأل مواالهدة   

رةسر من أالر ذلدال عدد  سداارات ةةدد اسدتجاب  الةظدةيدة ل داار   هاهدا كااد   خندت           

الظاددوذ ايسدديمي، ةلدديلال أرسددل  أسدد واًل بحةرددًا رتعددون مددن سددتين سددايظة السددتةالاع   

مدرظة  اراتوع كما  عاةن الملال لدورط الادااي ة ةب مدرظدة  داراتوع ةمدرظدة سةةوسد ة       

"Syrcuse( ضد الم لمين ة معظوا من فصة اادوذ م فدي مدرظدة    ع912- 232" سظة )

بارا، ةلم رقضوا ةضاأًل اهابيًا إذ استقة الم لمون في المظا ق ال افلية ةهيدةا عيهدا  

اهسوار ةاهبةاج ةا خية ا ةواعد لإلغار  علت اهراضي الدا لية، فتوالد  غدارا هم   

".San Vincenzoسددان فيظ دديتةة "" ةMonti cassionعلددت مددواتي كاسدديظو " 
(2)

 

ةاهرالح أا   ي  ال اارات كاا  ة رة  دةر فدي إ دار فضدارا ةسياسدي بدين مدرظدة       

الق  ظ يظية ةةة ةة التي لم  عن لتة   فدي التوالد  إلدت أا مةكد  مدن مةاكد  الاقافدة        

العالمية بخاصة في عصة عةد الةفمن اهةسط اليا بلل  ةة ةة فدي عصدة   رالدة    

االستقةار ةاالااتا  الاعةا. كةية  من
(3)

 

إن مددا  ةفظددا  فددي  دديا الاصددر مددن   ددور للعيةددات بددين الدددةلتين  ماددر فددي          

اال صاالت الدبلوماسية ةال اارات بيظهما التي كاا   حدث عظددما رندتد الادةا  ةكدان     

اللةظ مظها  داة الوض  ةمحاةلة الوصو  إلت ا ااب أة  داة أة فداأل اهسةى، كمدا  

ال دداارات التددي كاادد  بجااددا مهامهددا اليددا ة ،  قددوع بظنددا ات  ج دديمية       أن  ظدداك 

ة جاررة ة قافية، ةسياسية كان لها  ةر ا الواضدح فدي   دور العيةدات بدين الددةلتين       

ةبخاصددة الاقافيددة التددي سددا م  بدددةر ا فددي   ددور العيةددات ال ددليمة ة دديا سدديعون      

 محور  راستظا في الاصر القا ع.
                                                           

1 -  Krueger op, Vol 1, P47. 

 

 

2 -  Krueger op, Vol 1, P48. 

 .230، ع1892، بيةةت،  ار الظهضة العةبية، 3إبةا يم بيضون، الدةلة العةبية في أسةاايا، ر -3

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 

 

 

 

 

 

 

 الفصل

 ثالثال

 م(740-057/ھ131-231العالقات اإلسالمية البيزنطية في العصر العباسي األول )

 

 ثالثالفصل ال
 الدولتين بين الثقافية العالقات 

 ةوالبيزنطي ةالعباسي
 

 العالقات الثقافية بين الدولتين العباسية والبيزنطية -3.1

 مراكز االتصال الثقافي. -أ

 األسرى.االتصال الثقافي عن طريق بعض  -ب

 السفارات العلمية بين الدولتين العباسية والبيزنطية -3.1

 تبادل العلوم والعلماء. -أ

 الرحالت العلمية بين الدولتين العباسية والبيزنطية. -ب

 تأثير الصراع الحربي في الحياة الثقافية للدولتين -1.1

 التأثيرات األدبية. -أ

 الجدل الديني. -ب

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 04 الثالثالفصل 
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 الثقافية بني الدولتني العباسية والبيزنطيةالعالقات  -3.1
 

 مراكز االتصال الثقافي:   -أ

نتتا ااتتلفض تاتتت  ف    ك تعربيتتا فالمتت ايا ف فتتتر  تت         تمتتا فتوحاتتت   ف 

اسحقرة انذ  الف فتستني،  التو فف ا فتنيتو ف  وتا ففتوترف   فتتر تستحمر فتاتر  ات،          

لاير   نستةا كةيترة ات،   تو       و فتسيطرة عور توك ف  فض  طاي ض  فتر تحعر  توح

فتة   ف صويان ينحمتان بلتوا بربت  قعربت ض فتلتاق توعتر  فتوت تاي،  ف نتذفف   نت           

فتايتت    تت  فتلتترف  فتتتذا كتت ن ب تل  تتا ف فتتتر بتتي، فتوتت تاي، ففتطةقتتا فتا كمتتا اتت،      

فتةيتتطنطيي،  ف اتت، فتوتترس فتس متت يني،  فبتتل  كتتل  فتلفتتتا فالمتت ايا انتتذ فتةلفيتتا عوتتر  

اوا مك ن توك فتة   فتموحاتا فتذي، ك ناف    غ تةيحار استيايي، ات، فتيع بةتا    تس، اع 

س طرة  فبل تعور  ؤالء كليرفض ا، فتعوام فتح  تر متا لتتر فتولتا فتستري نيا  فتولتا      وففت

فتستت ايا فتقريةتتا اتت، فتعربيتتا   تت  احنتت فل فتقتت  اي، فتبتتل   فتتتذي،  عبةتتاف بلتترفء  ق  تتا   

فتتة   فبتتلاا   
(1)

فتتتذف يمكتت، فتقتتال لن عوتتام فتيانت ن ف وستتوحار كتت ن تاتت  ف  تتر ف كةتتر   

ففتوع ل    تشتكيو فتاتت  ة فتعربيتا فالمت ايا  فبت تطة   تظن فتعهمتا فتاوينيتا فبتا          

فتوحات   فالم ايا ك نا بل فتا  لذ تبمل فتعور فتيان ن     فتقترن فتلت ن  فتمتي  ا     

نتت ن  عنتتلا   غوتتر فالاةرفطتتا   ستتحي ن    فك نتتا نا يتتا جنتتر  يتتو اتت، فتموكتتري، فتيا    

( فبت ترغر ات،  نتم تتر يعتل فتكت م       م725( الف س فتووستوا  ت    ينت  متنا )    م725-767)

ع، فكحش ف عوم   ليل  ف لبلف   كرا بعل ذتك فتح  يخ امكن ض.
(2)

 

 ظن فتةيطنطيي، ت  هاف عور ات  تتر تاقيقتم ات، لنبت تف  فتنت بوا  فتتذف تتذف ر         

فالتر ففتعترف   فعنتلا   ت ء فتوت تاان فتعتر  فتمستومان لتتر          ت ايذ ر  ت  متا ي   

 ذ  فتة    ك نا  غو  اؤتوت   فتيانت ن  ت  فتطت  ففتووتك ففتري ضتي   فغير ت  ات،         

                                                           
1  - J. J. Saunders, a history of Medieval Islam "London" 1965, P 182.  

 .187  181  ص1567  بيرف    ف  فتكح   تونشر  4  ط1 يوي  تحر  ت  يخ فتعر  فتمطال  ج - 2



 

 

 
 

 

 

 

 ة والبيزنطيةالعباسيالدولتين بين  العالقات الثقافية 05

 م(740-057/ھ131-231العالقات اإلسالمية البيزنطية في العصر العباسي األول )

فتعوتتام بتتل تر متتا لتتتر فتولتتا  فتستتري نيا عوتتر  يتتلا عومتت ء اتت، استتيا  فتشتتر       
(1)

 

توحترة ات، متنا    فمحمر  تركا فتحر متا بعتل فتوتحل فتعربت  فالمت ا  ففت  تر   ت  ف       

( فصتت    تت  لاكتت ن ط تتت  فتعوتتر فتمستتور  ن يقتتر   عمتت ل     م888-1888/ 184-151)

 م طي، فتوكر فتاوين  احر ما لتر فتولا فتعربيا ا، ف صو فتيان ن  ع، طريتر فتولتا   

فتسري نيا  فضما فتلفتا فالم ايا فتعليل ا، فتملن فتحت  كت ن تات   ف  ااتر  ت  نقتو       

فتعر  فتمسومي،  ففتح  ب اا بات  ارفكتط عوميتا التو فالمتكنل يا       فتلق  ا فتيان نيا لتر

فتحتتت  فتاتتتذ   بطومتتتاس متتتاتير  فتتتتذا فبعتتتح، التتتر  تتت  تاتتتتتم نحيبتتتا تحقستتتير          

فالاةرفطا يا فتمقلفنيا بعل ف  ة فالمكنل  ف كةر ب علة تمكوم فبتلل اباتا ف  كةيترة    

ا  صتةاا  يمت  بعتل بمل بتا     تيبعوا  اركط تولق  تا ففتعوتام فتيان نيتا  ف نشته  يات  ال مت      

  اعا يان نيا تن  س فتملف س فت تينيا فتقليما  تك، فتماتي  فتيانت ن   ت  فالمتكنل يا     

 قتتل ط بعتتا فتتتذا كتت ن يمحتت ت بتتم فتوكتتر فت تينتت  ففتاتتذ ط بعتت ض ع تميتت ض  ف اتتر  يتتم ايتتو  

تيتا ات،      ر ناا فتوكر فتشرب   فب ترغر ا،  ص تا فتلق  ا فتيان نيا  ظنا  تتر تكت، ن   

فتمتتؤ رف  فتشتتربيا ك تملتتريا فف فتتا يا  قتتل  نشتته بطويمتتاس متتايحر اكحةتتا  تاقاتت     

ب تمل ما.
 (2)

 

ك نا ا،   ر فتعافاو فتح   عوا ا، فالمكنل يا بةوتا فتعومت ء  فتطيت  ة تبمات      

تبه بطويماس لتر فم ئو تعسويا   هب م ا  يمك،  ن يسمر تبرفض عور فتكحت  فتحت   ت     

متوينا تتهت  لتتر فتمينت ء توتحا فيلت     ا كحت   يعلتر عويتم  يات              فتسو،   ك نا كو

فيؤنذ لتر فتمكحةا   ظن ك ناف    ت  ا لتيم فتحوهتاف بتم  فكحةتاف انتم نستاا تقتلم لتتر        

ص ت  فتكح  .
 (1)

 

فتحت، ف بت طرة فترفات ن بعتل  ن  صتةاا التر فاليتا  فا نيتا اع  تل فتعوتر          

ففتلق  تتا  تت  فالمتتكنل يا  ف  ا فتلتترف  بتتي، فتا نيتتا ففتنلتترفنيا لتتتر فال حاتت    تت      

                                                           
 .187 يوي  تحر  ت  يخ فتعر  فتمطال  ص - 1

 .24  ص1562ي  ك او  فتق  رة   ف  فتناتا فتملريا   ا الم   فتيرا  عوام فتيان ن فمةو فنحق تا  لتر فتعر    : ف  - 2

 .168  ص1581الطور فتعة  ا  فتعلر فتاوينيس  قالرق  بيرف    ف  فتناتا فتعربيا   - 1
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فتح  يخ ففتمنطر ففتووسوا  فك ن ا، فتطةيعت   ن تاتحر فتكنيستا باتذ  فتعوتام  ت  متةيو        

فتل    ع، فتلي،
(1)

لو اؤمستا  ينيتا  نلتةا  يات  ابت ت  كريتا        با صا  نا  ك نا تم 

ااحووتتا   هنتتذ  اتت، ابتترا فتحتترف  فتيانتت ن  تستت  فتمعر تتا فلتتت ل فتعقتتو ارتةتتا     

  يعا  ام   عو فتمسيايا اسحا ع ض توعور ففتمعر ا.
 (2)

 

تر تعل ال ما فالمكنل يا    فتعلر فالم ا  اط  رة فت       فتقلير نوستم   

محملوتتتا  تتت  فتلتتترف  بتتتي، فترفاتتت ن ففتةط تمتتتا  فبتتتي،   بتتتو لن فتاتتتاف   فتسي متتتيا فت 

فتملريي، فتمسيايي، ففترفا ن    ا لتر تاري  اع تر فتملينا فتماما فانات  اكحةحات    

فتكةيرة  تقل فضعا  ذ  فتمل ما  مس عوام فتحلنيف ف صتال نقتل فتنلتاص فات،     

يا اركتطفض  عوم ئا  فتمشاا ي،  بويلس فتذا يعتل تتم فتوتتو ف كةتر  ت   عتو فالمتكنل        

تول فم   فتري ضيا  كم  يملو   فتافتيس  ات م فتبلترف يي،  ت  فتعت تر فتقتلير لذ فبحكتر        

طريقتتا بيتت س ااتتي  ف    ف تت  فتطريقتتا نوستتا  فتحتت  طةقاتت  فتاويوتتا فتمتتهاان متتنا   

م( امتت  يؤكتتل  ن فتعتتر  فتمستتومي، تتتر ينقوتتاف  قتت   بتتو   متتاف فنقتتلفف        825- 214)

 فتاملينس عور بي م   بطويمتاس نيتر  تيتو عوتر ذتتك       ففنحقاف   حوتيوار بي م   ف

ف وا طريقا  ي  ناس فتعوميا    فضت  عوتر فتووتك استحعموا لتتر  ن   نتو فتعتر         

فتنه م فتانلا    فتاس   كم   تر  اؤتو   ن تيناس فتطةيا عوتر فتطت  فتعربت   لذ    

ك نا  ذ  فتمؤتو   ا، فتملنو   ف م ميا فتح  تل س     تذ  فتمل متا  
(1)

فبت ترغر   

ا، بعل ال ما فالمكنل يا ع، اركط فتا  ا فالم ايا    فتعلر فتعة مت  قبلتلف ق   

ففعحم   فتاوو ء ففتق ئمي، عور فؤفن فتعور     ذف فتعلر عور الف س  نرا بريةتا  

اتت، بلتتلف  التتو  نتتل يستت با  فتتترفن  لال  ن ال متتا فالمتتكنل يا   تتر  عوتتر ف         

ففتعور     ذف فتعلر.
 (4)

 

                                                           
 .141  ص1 محر  ار   م بر  ج - 1

 .127  ص1567 يوي  تحر  اا ط ت  يخ الفر  ف  نر   نيس  رياا  بيرف    ف  فتلق  ا   - 2

 .48  18  15 فتيرا  ار   م بر  ص - 1

 .216  ص1555  فتق  رة   ف  فتناتا فتعربيا  1  ط1 تمل ف اي،  ضار فالم م  ج - 4
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فتملو لنط كيا اركط  نتر ات، ارفكتط فتلق  تا فتيان نيتا  تكنات  ع نتا فتكليتر ات،          

ف تلف  فتمحملوا    فتطالتل ففتارفئر  كذتك فتلرف  فتلين  بي، فتطافئف امت    ا  

لتر نو  فتسك ن ف صويي،    بعض ف تيت ن  كمت  تعرضتا لنط كيتا تولتطف فتو  مت        

  فتمتتي  ا تت  بلفيتتا فتقتترن ف فل فتابتترا / فتستت ب  
(1)

فنهتترفض تاباعاتت  عوتتر فتاتتلف    

فتقوقا بي، فتةيتطنطيي، ففتمستومي،  فمتحمر   ت  فتعلتر فالمت ا  ااضت  نتطف  بتي،          

فتتتلفتحي،  فبتت ترغر اتت، ذتتتك  تتظن  تتذف فتمابتت  نوستتم بتتل متت عل عوتتر تركتتا فالتلتت ل       

 يات   فتلق     ذتك فالتل ل فتذا ك ن ينش   فئمت ض عوتر فتاتلف   ت  فتوحترف  فتحت  تاتل         

فتارف   فبل ك نا فتماطاطت   فتيان نيتا يالتو عويات  فتعتر  ات، جمتي  فتلتلرا         

كليرة     حرف  فتسور فتح  تعق  توك فتارف .
 (2)

 

تقل ك نا لنط كيا ففتلة ا،   ر فتمرفكط فتمسيايا فتح  نقو لتيات  عةتل فتموتك بت،     

عةتل فتعطيتط    بار فتكس ئ  ابوس فتحعوير ا، ال ما فالمتكنل يا  ت  علتر عمتر بت،      

م(585- 58)
(1)

ف فتا ال محا  ف حم ا ض ب تل ض بل فما فت  ا   ف نوا    صترف    

ا  فالمكنل يا  فالض  ر ا  فالمكنل يا ففتقسطنطينيا تال فتطع اا فترفتيتا تمستيا    

 .لر ا  ع، فال حم م بعوام فتيان نفتشر   فتك، ذتك كوم تر ي

فتطتت  فتستتري ن  ففتتكوا فتعوتتام      قتتل تمتتا باتت  تر متتا اؤتوتت   يان نيتتا  تت          

فتك ميكيا فتيان نيا نافة فتمناج فتمل م 
(4)

كم  ير   ا  تمح ت بم لنط كيتا ات، اك نتا     

عوميتا لتتتر  ن فتعن صتتر فتاوينيتتا ففتمستتيايا ك نتتا تعتيا  ياتت   نةتت ض لتتتر  نتت   فباتتذف   

فم   صةاا لنط كيا فتع صما فتوكريا تسا ي  ففنحقوا ال محا  لتر ترفن فتح  تق  

انطقا فتلق  ا فتيان نيا فتح  يحكور   وا  فتولا ف  انيا فكت ن يستكنا  فتستري ن ففتيانت ن     

فف  اتت،  فكليتتر اتت، فتمقتتلفنيي، ففتعتتر   فتمتت   اتتر  فتمستتيايا ف صتتةاا فتتتلي،    

                                                           
 .116  ص1556ت  نيوو  ففن   لنط كيا فتقليما   : لبرف ير نلا   فتق  رة   ف  فتناتا فتعربيا   - 1

ف  ا بر اف  ا، فالمكنل يا لتر بللف      كح   فتحرف  فتيان ن     فتات  ة فالم ايا  عةل فترتم، بلفا    فما بكة    - 2

 .65  ص1584فتمسحشربي،  بيرف    ف  فتقور  

 .75  ص1577فتورنس    با  فف  مويم ن ب، تس ن  طةق   ف طة ء ففتاكم ء  تققم:  ؤف  فتسيل  فتق  رة  اطةعا فتمعال فتعوم   - 1

 .262  ص1 حا  علم ن  ار   م بر  ج - 4
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فترمتتم  تولفتتتا  تتت فل فتةيطنطيتتان فتتتتل  عوتتر فتاتترفنيي، تيحنلتترفف  وتتر ينباتتاف   

ستتا يطوقتتان عوياتت  الينتتا فتتتا نيي، ق يوينابتتاتيسق     فاتت،   تتو ذتتتك كتت ن   تت ل فتكني   

ق.hellenoplisق
(1)

فك نا الينا ترفن اركطفض اام ض توحة  ل ففالتل ل تحتر  ن جنتر    

م( كت ن ينقتو اركتط فتا  تا لتيات       544- 125نوو ء ف اايي، ف ا ارففن ب، اامل )

 تي ن ض 
(2)

تري ضي   ن صا عور فبل ك ن تاذ  فتمل ما   ر كةير    فال حم م بل فما ف 

فتايئا  نشه  بات  صتن عا   فف  فتقيت س التو فالمتطرال  ففلال  فتري ضتيا فتلبيقتا        

ففتمافتي، 
(1)

كم  ف حمتاف ب تل فمت   فتووكيتا نحيبتا ا تهتا فتتها     وات  تومت ء لذ          

كتتت ناف يعةتتتلفن فتكافكتتت  ففتنبتتتام ف تتتذ  فتعةتتت  ة استتتحملة اتتت، فتتتتلي ن   ف فتتتا يا       

ففتة بويا 
(4)

فك ن  فتاتر  ت  ذتتك فتووكت    بتا بت، بترة فتارفنت  ففبنتم متن ن  ف متس             

متتت با  ف فل الينتتتا  نتتتل يستتت با  فلتيتتتم تنستتت   فبتتتل ك نتتتا  تتتذ  فتملينتتتا ع صتتتما    

ناتمح ن فااطن ض  مرا فترفم فتذا فبعاف     يتلا فتوترس ات،  تيا فالاةرفطتا       

، فتاريتتا فتلينيتتا م( فبتتل تمحتت   تتؤالء ف متترا بقستت  اتت  278فترفاتت ن    تيريتت ناس )

فتا صا بار  فك ن بعتض  تؤالء ف مترا يحكومتان فتيان نيتا ففتتةعض فلنتر يحاتل          

فتسري نيا 
(7)

فا، فتب ئط فنم ك ن ا، بينار ا، يحكور فتو  ميا  فتعو  ذف ا، ف متة     

م(  تت  758-711فتحتت   عوحاتت  اركتتطفض تولق  تتا فتيان نيتتا   ف متتس كستترا  نافتترففن ) 

م( بتظ ف ة فتنلت  ا اعت   ار فعوتااار     777ما فتط  ففتووسوا منا ) ذ  فتملينا ال 

.اسحق ة ا، فتلق  ا فتيان نيا فك نا تلا فتحل يس  يا  فتسري نيا
(6)

 

فبل ك ن فتط  يل س     ذ  فتمل ما نهري ض فعومي ض    بيم  متح ن كةيتر  كت ن    

فتنستت طرة  نماذ تت ض تمتت  صتت    عويتتم فتل فمتتا اتت، بعتتل  تت  فتعتت تر فالمتت ا   ففتتتل     

فتمطرف فن ا، ال محار    فتر   فتةيطنطيا    فتقرن فتا اس فتمي  ا    ال متا  
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 نليستت با  اتت ذفض تاتتر لذ فمتتحقةوار كستترا  نافتترففن فعمتتو عوتتر تتتهاي، متت احار         

فتتتا ير فترفتتتا تاتتر  كمتت  فمتتحقةو   متتوا ال متتا   ينتت  فتحتت   غوقاتت   ستتحين ن متتنا           

ق  يتا لتتر فتانتل المتحب   اعومتي، تحتل يس فتطت          م( ف  مو  ذف فتموك بعلا  725)

فباتتتذف  صتتتةاا ال متتتحم اركتتتطفض ف حمتتت   يتتت  فتحتتترف  فتعومتتت  فتيانتتت ن  ففتستتتري ن    

ففتو  م  ففتانلا.
(1)

فبل  تحه ير    ن يمحل لتر فتع تر فالم ا  با صا  ت  فتعلتر    

فتعة متت   لذ تاقتتر فنحقتت ل فتعوتتام فتيان نيتتا لتتتر فتمستتومي، عنتتلا  فمتتحقر  فتا  تتا  تت   

بللف  فتح  ك نا بريةتا ات،  نتل يست يا   لذ كت ن فتوترس عوتر فتلت ل ف يتر ب تا  تا           

ير فتيانت ن  بتي، فتمستومي،  فتتتيا     فتعة ميا فتع  ف طة ء  ف فض اام ض    نشتر فتحعوت  

  مرة ياحشا  فتنسطا يا بمك نا كةيرة عنل فتاوو ء.

 /كم  بت م ياتنت  بت، ا متايا  فتتذا فمتحقر  ت  بلتلف   ت  فتقترن فتل تت  فتابترا             

فتح متت  فتمتتي  ا  بيم  متتح ن ض فارصتتلفض عوتتر غتترف   نلي متتا   فتتتر س تنتتي، بتت،         

يانت ن    فتاكما  فتر ر كحت  عومت ء فت  ف  لما  
(2)

فالتو فتستري ن  ف  فتامتي  بتي،      

الء بحر متا فتكحت  فتيان نيتا لتتر       ا فتعربيا فالم ايا  لذ بت م  تؤ  فتلق  ا فتيان نيا ففتلق

تلحار فتسري نيا   ر تر محا  لتر فتولا فتعربيا  لذ تر يك،    اقتلف  فتعتر  فتمستومي،    

ات، فتطةيعت   ن يستحعيناف بتةعض      ن يعر اف فتعوام فتيان نيا تباوار تلتا فتيانت ن  كت ن    

الء فتنت طرة ات، فتلبتا فف ا نتا  ت       ؤفتماحر ي، فتذي، يحقنانا   ففب  ا  ففتحار بتم  ت   

فتنقو فتاوو ء عور فالمحع نا بار تحر  نار علفف فتولتا فتستري نيا  بتلم فتولت   ف كلر ت       

رفعتم   صاا  ف تل ا تر م تار ته يرفض    فتووسوا ففتطةيعيت   ففتلتيلتا ففتطت  ف    

ف بتترت فتتتذا متت  ماف  تت   تتذف فتمبتت ل فصتتطو ن فتقتتلير  فتكريتت  بتت، ياتت  فتةطريتتر     

الء ؤففتاب ج ب، اطر  فبسط ي، تاب   فتنتي، بت، لمتا   فتعةت  ا فغيتر ر ف بت م  ت       
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الف س  ق  يا تحر صت    اترفض طةيعيت ض  ن يكتان تونلترفن  اعوتر استور فتومستور اعوتر          

نلرفن .
(1)

 

بتتم فتعتتر  فتمستتومان كتت ن ابتتر  نقتتو  فتلتتايل فاتت   ف بمتت  بيتتو  ن كتتو اتت  بتت م

يب  فتحسوير بم  ن فتحرف  فتيان ن  فتذا توق   فتعر  فتمسومان  ت  ر    بيئا عربيتا  

فتطا  تطا فض تقيقي ض  ار تر يكاناف ابتر  نقتو لتتر ات، نوواتر ات، ف اتر   قتل طت بقاف          

 ضتتي    فبتتذتك  تتترتفف فف قتاف بتتي، اؤتوتت   عومتت ء فتيانتت ن ففتانتا   تت  فتووتتك ففتري  

تقلا ض تقيقي ض 
(2)

فبل يقال فتةعض  ن فتعر  فتمسومي، تر ياحماف ب تعور  ت  تتل ذفتتم لال     

ا  ياص فتب ن  فتعموت   ناتر ياح  انتم  ت  تيت تار فتياايتا  ك تطت  ففتووتك   متل ض          

عنلا   صتي   بتا  عوتر فتمنلتا   ت  اعلتتم  فتتر يستحط   طةت ه  اع تبحتم فمتحلعر            

بتت، ياحيشتتا   ئتتيس  طةتت ء ال متتا  نليستت با   فطوتت  فترفتتيل  تت   حتترة     تتا  يس

ن  حتتم اتت،  ةريتتو ياحشتتا   ن يعمتتو بيم  متتح ن ض  تت  بلتتلف  عوتتر نمتت  بيم  متتح ن         

 نليس با 
(1)

فكذتك ف ار ب تنستةا تعوتر فتووتك لذ كت ناف يستحعينان بتم  ت  تعيتي، فتبت             

فتقةوا فاعر ا  فل  اتت ن فنا يحتم  
(4)

اووت ء فتمستومان بعوتر فتووتك فكت ناف      تقتل ف تحر فت   

يسمانم عوتر فتحنبتير فتكتنار تتك يقوتاف عنتل  تذف فتاتل  فكت ن تاتر تترص تقيقت  عوتر              

فتمعر تتتتا   ل متتتتاف اؤتوتتتت   فتيانتتتت ن ففتستتتتري ن ففتانتتتتا  ففتوتتتترس  تتتت  فتطوتتتت        

ففتري ضي    ففتووك  ففتليلتا  ففتووسوا ف صوااف بعتا    ر تف فف عويات  تيت  ف    

ف  مت س فتةات  فتعومت   فف حمتاف ب تم تهتا ففتحبربتا ففالنحةت    فتتر         ااما ففضعا

 غةحار    فتمعر ا فتمبر ة. لتة  يك، تار الواا لال 
 (7)

 

فلذف كتت ن فتاووتت ء فتمستتومان بتتذتاف  اتتلفض عهيمتت ض  تت  لتيتت ء فتحتترف  فتيانتت ن   تت   

متل فتوترف    ب   ر  ظنار    كاف توا  فتاتت  ة فتةيطنطيتا  ف ن تتيس  ت  فمتحط عحار      
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   فتحرف  فتيان ن  فتذا غلف    احن فتار  فن فالمحع نا ب تلفتا فتةيطنطيا ففالمتحو  ة  

ا، نش طا  فتلق      ةيطنطا ف  ا فتقس  ف ف ر ا، اؤتو   فتيان ن فتقلفا   ف بل  

عن يتتا ف يتترة فتتليلة  تت  فالتحوتت ن باتتذف فتكنتتط فتتتذا ال يقتتل  بتتلم،  فبوتت    فتقستتطنطينيا

ةيتتطنطيي، تمؤتوتت    متت  ار تتتلفض   عاتتر لتتتر   فمتتحا  عتت، طريتتر فتحعويقتت     تقتتليس فت

ففتشرح فتبن   ا تليير  يا  بل يؤ ا لتيم فتةا  ففالمحقل ء  فتبوتا  تذ  فتنطعتا    

تيت  غوت  طت ب  فتما كت ة ففتحقويتل تونمت ذج        ف   فتةيطنطيا بلوا ن صا  ت  ايتلفن   

فتقليمتتتا
(1)

فيمكتتت،  ن نومتتتس بشتتتكو ففضتتتل بلفيتتتا فالتلتتت ل فتلقتتت    بتتتي، فتمستتتومي،    

ففتةيطنطيي، انذ بي م فتلفتا فتعة ميا  فنش ط تركا فتحر ما    عاتل     عوتر فتترغر    

فتو  متتيا  تت  نهماتت     فتحتته يرف اتت، بيتت م  تتذ  فتلفتتتا عوتتر فكحتت ف فتوتترس ففت يتت          

اركط      فتميلفن فتلق     فا،  تر  فال حم عيا  ظن نوو ء   تر يلوواف   ميا بيطنطا ف

ك ن فتاووت ء فتعة متيان يرمتوان  ت  طوت  بعتض فتكحت  فتنت   ة ات، بيطنطتا فتحت  تتر             

تلتتنف باتت  اتت   فم ذتتتك  تت  نطتت   فتحعتت فن فتلقتت     ف تةتت  ل فتمعر تتا   متت، ذتتتك  ن      

  فتاويوا  ب   عور فتمنلا  بع  لتر لاةرفطا  فتلفتا فتةيطنطيتا يطوت  كحةت ض يان نيتا    

ف ن فالاةرفطا     بم لتر طوةم ف  مو لتيم كحةت ض ات، بينات  كحت    بويتلس      
(2)

فير ت    

لتر عال فتمنلا   فتر فتمات فال  توحر متا ات، فتيان نيتا  فامت، فضتطو  بتذتك  بتا         

ياتت  بتت، فتةطريتتر فتتتذا تتتر ر فتكحتت  فتكةيتترة تبتت تيناس ففبقتترفط عوتتر  ن كليتترفض اتت،  

 عيتتل  تر محاتت   ف ارف عحاتت   يمتت  بعتتل تاتت،   فتكحتت  فتحتت  تر متتا  تت  ذتتتك فتابتتا   

 فترفتتيل ففتمتتهاان
(1)

ف متتحااذ فتمستتومان كتتذتك عوتتر كليتتر اتت، فتكحتت  فتا اتتا لبتت ن      

لغ  تار فتمحكر ة عوتر فتلفتتا فتةيطنطيتا   ك نتا لغت  ف   ت  فن فترفتيل عوتر جمتي           

فتللرا ال تاتلف لتتر فتستو  ففتنات  ففتعتا ة ااموتا ب تلنت ئر  است   فلنمت   اتا           
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فتلفتتا فالمت ايا    ف  ت    ف  بيا ففتعوميتا    فتةيطنطيي،كذتك لتر فالمحي ء عور كنات 

انا   فب م بماما تر ما بعتا  ام  ك ن يةا     ف اا  فتطةيا.
 (1)

 

فبولا تركا فالتلت ل فتلقت    بت تةيطنطيي،  بلت     ت  عاتل فتاويوتا فتمتهاان          

متتذ   فتمعحطتتتا  فتتتذي، نتت  فف بتتهن    فتتتذا كتت ن اتت،  نلتت   تريتتا فتتتر ا  فاحشتت بع ض ت    

فتنلاص فتلينيا يب   ن تاف ر  تك م فتعقو   الف ذتك فتمهاان لتر   فمتا فتمرف ت    

م 818  ف متس  ت  بلتلف  متنا       فئتم فالغريقيا فتووسويا ب تل ض  يا  عمت  يمكت،  ن يؤيتل    

 .عور تركا تر ما فتكح  فتيان نيا بيا فتاكما فتمشاا  تإلفرفف

فتمعال يتر اكحةا فابمع ض عومي ض فتبنتا توحر متا  فيعحةتر  تذف فتعمتو      فك ن  ذف 

نطتتاة  ويوتتا ف ع يتتا عهيمتتا اتت، فتمتتهاان تحلذيتتا فتعوتتام فالمتت ايا بشتتحر اعتت  ف      

فتيان ن 
(2)

 قل ك نا تركا فتحر ما تحر تات، ذتتك فتاويوتا تترة يقتام بات    ترف  ات،          

ا لفرفف بعض كة     ت ل فتلفتتا   فتمسيايي، فام، فعحنقاف فالم م تليل ض كذتك  تا

ا، ااة  فتعوام ففتونان  فا،  ال ل  ذ  فتاركا ف نيترة فتباتا  فتحت  بت م بات   بنت ء       

فتتت كر فتل  تتتا  لذ فتتتمواف بعنتتت يحار تومحتتتر مي، ففتتتبعاف كليتتترفض اتتت، فتةاتتتا  فتع اتتتا  

 ففتا صا.

ا   فام  يشال تار ب تذكر فتاس،     ذف فتمتم    نار فتحتناف تني، فبت، لمت  

فتذا غلف فيخ فتمحر مي،  يم  بعل  فك ن فتوتو    ل ا   ااف   لذف  ف تلف   عوتر   

نوقتتتحار لتتتتر بعتتتض فتتتتة   فتحتتت  تتتتحكور فتيان نيتتتا تيبيتتتل  تتتذ  فتولتتتا فتيالتتتو عوتتتر        

فتماطاط   فتقيما فتملفنا با   فك ناف يبطتان فتعط ء تاني، بت، لمتا    فتتذا كت ن     

 نيا (. 278ا ا،  ين   فاري ض )نا788يحن فل انار 
 (1)
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فتتتر يلوتتو فتمتتهاان   ميتتا فالتلتت ل فتلقتت    ب تلفتتتا فتةيطنطيتتا ف وتت  فتكحتت           

م( يطوت  ات، فتستم ح    828-811فالغريقيا انات    رفمتو فالاةرفطتا  تيتا ف  انت  )     

توسو  ف  فالم ايا ب تالتال عوتر فتملتنو   فتيان نيتا فتقليمتا  ت  فتووستوا ففتطت          

رفطا  طو  فتمهاان فتذا  ف ل لذ ذفك  م عا ا،  فتار عومت ء   ففتانلما  فبيو فالاة

علتتتر   اتتتنار فتابتتت ج بتتت، اطتتترفن ففبتتت، فتةطريتتتر فصتتت ت  بيتتتا فتاكمتتتا لتتتتر      

الء فتمةعا ان ات   ف  تاتر ات، فتمرف ت  فبووتاف ع ئتلي، باتذ         ؤ   هنح    فتقسطنطينيا

فتمرف تت   فتكنتتات فتلمينتتا لتتتر بلتتلف   ف نتت ك بستتط  بتت، تابتت  يشتترف عوتتر تر متتا  تتذ  

فالغريقيتتا 
(1)

فامتت  يبتتل  ب تم تهتتا  تت   تتذف فتلتتل   ن اعهتتر فتتتذي، بتت ااف بحر متتا   

فتكحت  فتيان نيتا كتت ناف ات، فتستري ن  ا فتمحكومتتي، ب تولتا فل فايتا فتشتتربيا      
(2)

فات،  تتر   

كت ناف يعمتلفن لتتر تر متا فتمرف ت  فتيان نيتتا لتتر فتستري نيا  فال فانات  لتتر فتعربيتتا           

ق    مطا تتر ر  فالض ات، فتيان نيتا لتتر فتستري نيا عوتر يتل تنتي،   تر            كح   فتارانطي

تر متتم لمتتا   بتت، تنتتي، اتت، فتستتري نيا لتتتر فتعربيتتا  فتتتر يكتت، استتحلرب ض  ن تكتتان        

بةوتتا  نهتت   فتاووتت ء فتعة متتيي، لذ فتت  ل  فتلفتتتا فتةيطنطيتتا  تت  فتقتترن      فتقستتطنيطينيا

 ففتعوام. ف        ق  يافتح م  فتمي  ا ف ا علر فتمهاان ناتا 

  تيتت  بتترف س  عهتتر   تت ل فتلفتتتا فتةيطنطيتتا جنتتذفك  ففتمحلتترف فتاقيقتت   تت     

فتقليما  فعي، تا   مت تذة  ت  فتانلمتا ففتووتك ف قتم       فتقسطنطينيافئان فتلفتا    اعا 

فتولا
(1)

عور  ن  عهر فاليا بيطنطيا    فتقرن فتح مت  فتمتي  ا   تا فالاةرفطتا       

 ت  عاتل  تنت  س بلتلف   ت        فتقستطنطينيا فتاويوا فتمهاان  فك نا  يا يو  فبل ع صر 

ف باا ف   تويا فتلق  ا  فك نا الف متا  فتحت   تذبا  نهت   فتعومت ء فتمستومي، لتيات          

اش  ير فتعوم ء فتةيتطنطيي، لتيات    مت، ذتتك  نتم عت    ت          فمحلع ءف ال  بللف     

اا   تت  فتري ضتتي    متتمم تيتتا   تت  عاتتل فالاةرفطتتا   يا يتتو عتت تر اشتت  فتقستتطنطينيا
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فذف  صيا  ذف فتع تر    فتا  ج ففصو لتتر فتلفتتا فالمت ايا عت، طريتر ت ايتذ         

 ومتت  ترفاتتر لتتتر فتمتتهاان تيتته  تتذف فتعتت تر فتةيطنطتت    متتو لتيتتم يستتحلعيم لتتتر ب طتتم       

ف غرف  بظ طفل فتعط ء تم  تك، فالاةرفطا   يا يو عور باذ  فتلعاة   منل تيتا ف يوتا   

فبتر  تتم  فتةت ض فتاري ض عوتر  ن تترص فتمتهاان         فتقستطنطينيا ور    لتتلا كنت ئس   اع

عور  ذف فتع تر فتةيطنط   ع   لتر ليو    م تا فاليا لتتر فالاةرفطتا   يطوت   يات      

فتسم ح بظيو   تيا لتر بللف  تملة بليرة  فذكر     م تحم  نتم يعتل بةتال فالاةرفطتا      

  تتذتك  تتف بطعتا ات، فتتذ   فعقتل صت تل  فئتر           ذف فتطو  عم  ف يت ض  ف نتم يعتر   

غير  ن  يا يو   ض ل  با طو  فتمهاان فالميم   ن  فتلفتا فتةيطنطيا فعحةتر  عوتر   

تيتتتا ففنحرفع تتتتم فتحتتت  كتتت ن يقتتتام باتتت  اتتت، ف متتترف  فتحتتت  ينةلتتت   ال يطوتتت  عوياتتت         

فتمسومان.
(1)

 

ة فل تت   ذف  فتةتت  ل فتعومتت ء فتمستتومان ففتةيطنطيتتان كتتذتك فتطيتت  ف  تمشتت  ل    

فتقيمتتا فتح  يايتتا  تت  بوتتليام   فاناتتا فتستتوط    تت  كتتو اتت، فتتتلفتحي،  فتئتتك فتعومتت ء   

م(  تتل  845-542 / 212-225 مي  فتحساي     فء اامحار  ه متو فتاف تر متنا )   

فتعوم ء فتمستومي، لتتر الينتا   ينتاس تمشت  لة فتكاتاف فتحت  كت ن ااوا ت ض  يات   لت             

فتشة   فتسةعا فتذي، فمحنلفف  ي م  بوتلي ناس ف ذن فالاةرفطتا  ايا ئيتو فتل تت  توعت تر      

فالم ا  ب تقيت م باتذ  فتطيت  ة كمت   ف تل اعتم   ت ض يتؤ ا اامتا فتتلتيو          
(2)

فتتر ينقطت     

ل فتلقتتت    بتتتتي، فتمستتتومي، ففتةيتتتتطنطيي، تحتتتر فتقتتترفن ف نيتتتترة اتتت، تيتتتت ة      فالتلتتت  

 فالاةرفطا يا فتةيطنطيا.

فبل ت فل فتتةعض فتحقويتو ات،  ف  فتعتر  فتمستومي،  ت  تركتا فتحر متا  فتحت           

نشطا    فتعلر فتعة م  ف فل العي،  نا  ب اا عور  كح ف احر مي، ات، فتوترس   

الءؤتتو يعتا  لتتر  ت    ففتمسيايي، ففتياتا    تر فف  ن فتو  
(1)

الء  تت ض  ؤصتايل  ن تات   
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كةيتتر  تت  تعريتتف فتمستتومي، ب تل فمتت   فتعوميتتا فتبليتتلة فتحتت  بعلتتا اتت، التت             

فتيان نيا  تكنم  تو اشحرك  فتسة  فتتذا ات،   وتم كت ن  غوت  فتمحتر مي، ات، غيتر         

 ن  فتعر  فتمسومي،  ا  ن فتحر ما تاح ج لتر اعر ا عل  ا، فتول   فتحت  ال تكوت    

فتحر متتا كتت  تاقتتر البتتل  ن تبتتل اتت، ياتترص عوتتر تم ااتت  فيحكوتتو بوق تاتت  فبتتل كتت ن     

فتاووتت ء فتعة متتيان عوتتر فمتتحعلف  توةتتذل ففتعطتت ء تحر متتا  تتذ  فتعوتتام فتاتتذف تبتتل  ن      

فتوتو يعا  لتيار بلء  ففمحمرف ف  يا  
(1)

  تسري ن تر يتذكرفف فتيئ ض ات، عنتل  نوستار        

فتترتا   فنقوا تت    حتت  فتيان نيتتا فتحتت  فنحلتترف    ففكتتو اتت  ذكتترف  اتتهناذ عتت، فتك 

ففتتل ات،    فك ناف     غو  ف تي ن تر ما   بهار فتاويوتا   ف ف ايتر   ف فتتاتير   ف   

 صا   فتم ل ففتنواذ 
(2)

فم عل فتحس ال فتلين  فتذا تميط بتم فتعتر  فتمستومان  ت       

ف تار فتكنت ئس  فمتمااف   اع اوحار ترع ي  ر فتمسيايي، عور فالت     فتعوم   لذ تركا

تار بظب اا فع ئر ر  كم  تركاف فتملف س فتكةرا اسيايا فياا يتا فصت ئةا ب ئمتا  ت      

فترفن ففتر   فنليي، ف نلم با  فتر يمسا   بتهذا    فلنط كي فالمكنل يا فبيرف  

ةاف لال فتاالء فتسي م  فتل با تولفتا فالم ايا وفتر يط
(1)

 ف ذف فتحوحل فتافمت  فتتذا ال   

يال  ف ء فال يقف    مةيوم  ا تطاا  ف تعل   فتع او ف كةتر  ت  نشت ط فتاركتا     

 فتعوميا    فتلفتا فالم ايا ففت       فتذا  ض ء فتع تر    فتعلر فتامي .

 

 االتصال الثقافي عن طريق بعض األسرى: -ب

ك ن  فتلرف  فتارب  فتتذا  ف  بتي، فتمستومي، ففتةيتطنطيي،  ت  جمتي  فتلتلرا        

برفض فبارفض  ففتلفض ات، فتعافاتو فتمامتا  ت  نقتو  ق  تا كتو انات  تانتر   اتذف فتلترف             

فتذا يور يال   حرة طايوا  ف قا ا  يرف ر فتار  ع  ة ات، بحتو ف متر فمتة    همترا      
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رفف عور فالب اا     فتتا غيتر  فتتحار فبحاتا     فتار  ا، فتةيطنطيي،  ف فتمسومي،   ة

تار   ف تةعتار ن تا   رصا فتحعرف عوتر بعتض ات، عت  ف  فنهتر  ف ق  تا فتلفتتا        

  فع  فف بعل عموي   فتوتلفء لتتر اتاطنار ف صتو  بعتل  ن  طوعتاف عوتر  تر          ف نرا

م تي ة ف م تي  عيا اافطن  فتة   تي  بتتاف  حترة  متر ر   تذف لتتر   نت  فتحشت ب       

   فتسواك فال حم ع   فتذا يحبور    فص ي  فلب ء  بن ئار  ف   فتنل ئل فتما اا 

تقويو  فتاةرة ا، فتن س  ف  فء فتق  ة توك فتح  ك نتا  ت  ف غوت  توقت  فتقةتال بل  تا       

مافء عوتر  ت نة  نت  فتاتلف  فتو صتو بتي، فتتلفتحي،  فكت ن كتو ات، فتطتر ي، ااتعت ض             

ففتعةر ا، كو ا  يبرا    فتماي  فتذا يعيا  يم. ب محا ص فتعه   ف ن بيا
(1)

 

الء ف مرا ا، تم ف حم م بت تعور   فعت، طتريقار عترف كتو      ؤفبل ك ن ا، بي،  

 ريتتر فتكليتتتر عمتتت  تتتلا نلتتتمم اتتت، اعتت  ف فعوتتتام  وتتت  علتتر فتمتتتهاان فمتتتحو       

فتمستتتومان اتتت،  تتتتل ف متتترا فتةيتتتطنطيي،   نتتت ء ان بشتتتا  ف   بتتتي، فتاويوتتتا فبعتتتض  

يم   ار  يا  ذتك ف متر بتل ة عوتر تتو بعتض فتمست ئو فتري ضتيا ات، كحت            اسحش  

فبيولس       لعب   فتبمي   فبل فمتحرعر  تذف ف اتر فنحةت   فتاويوتا ف  عتم  ن يةتذل        

 اا فض كةيرة ا،   و لتت   اعور ذتك ف مير تياف فتري ض  لتر بللف .
 (2)

 

تمسومان تتال اشت  لفتار  ت     فك نا فتمعواا   ففتحق  ير فتح   فنا  ف مرا ف

فتلفتتتا فتةيطنطيتتا اتت، فتملتت    فتمامتتا تكحتت  فتبلرف يتت  فتحتت  فضتتعا  فتمستتومان  تت    

فتعلتتتا  فتامتتتطر  لذ توتتتيض توتتتك فتكحتتت  فتبلرف يتتتا فتحتتت  فضتتتعا  فتمستتتومان  تتت  

فتعلتتتا  فتامتتتطر  بهفصتتت ف توطتتتر  فتمؤ يتتتا لتتتتر فتتتتة   فتةيطنطيتتتا فع صتتتمحا      

فتافبعتتتا عوتتتر  تتتذ  فتطتتتر   فتتتتر يوتتتك  متتتر   تتت   تتتلفء   ق ففتماطتتت   فتقستتتطنطينياق

م   نم   ض فتقال باور فتقرجن  ك ن اب  تلفض  ت  فتللتا  يحمحت  بمركتط      847/ 211
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اراتتا   تتتتم التتنو    تتت   نةتتت   فتتترفم ف  واتتت  ف ب طرتاتتت  ف فبتت   فتلتتتطف لتياتتت       

ففتمم تك فتح  تب فت   ا، فتلق تةا  ففتةول    فف ب    ففتاط  فغير  .
(1)

   

فبتتل عقتتل اق  نتتا بتتي، فتةنتتا  فتةيطنطيتتا فتحتت  يطوتتر عوياتت  قف عمتت لق ف لتتا          

فتمستتومي،  يقتتال: لن  عمتت ل فتتترفم فتحتت  ياتياتت  فتموتتك عم تتتم   بعتتا عشتتر عمتت ضق   
(2)

 

فك نتتا تعتترف تتتلا فتمستتومي، ب تبنتت    ه نتت   فتشتت م تشتتمو ))  نتتل  وستتطي،  ف نتتل         

،  غير  ن بنا  فترفم  فم  ا،  تذ     ف نل  اشر  ف نل تمص  ف نل بنسريف   ن

ف  ن   ف طال  ف فل بنا  فترفم بنتل فتنت طوير ف يتم الينتا عما يتا  ففتةتل فتلت ن  بنتل         

فالبسير ف يم الينا نيقي   ففتةنل فتل ت  يعرف بحربسيس ف يم   ساس..((.
 (1)

 

فبتتتل فمتتتحمل فتبلرف يتتتان  التتت ل فبتتت،  ر فذبتتتم فبلفاتتتم بتتت،  عوتتتر ففبتتت،  متتتحم  

الء ف متترا فتتتتذي،  ؤاتت،  تتت  فتقستتتطنطينياا ا  اعوااتت تار عتتت، طةاغرف يتتا   ففتمستتع 

فتتت  لفف بتتت   فتلفتتتتا فتةيطنطيتتتا فكتتت ناف ااضتتت   قتتتا ف  تتتو نةتتترة ف  فيتتتا   همتتترا  

ف مرا فترفم لتر فتعرف   ففتاك ي   كليترة  ت     فتقسطنطينيافتمسومي، بل يناان لتر 

ة ض ات،  متة   فاحتطفج فتايت ة     فتح  يخ ف م  ا فن صا    عال فترفتيل   كت ن  تذف متة    

فال حم عيتتا ففبحةتت س فتمهتت  ر فتاتتت  يا بتتي، فتبتت نةي،  تتر فالتحكتت ك فتتتلفئر فتستتوم       

ففتارب  ف ذف يامو بي، فتطر ي، عور  ن يحةت  تاف فل فء فف  كت   ففتكت م  ت  فتولتا      

فف    فيرفا ص ت  ف غ ن     ذتك نةر طريتر  يقتال: بتلم  متال تموتك فتترفم       

رفيل  سهل ع،  ب  فتعح  يا ف نشتل  فتيئ ض ات، فتعر  فكت ن  ا فترمتال  ياست،        لتر فت

فتعربيا  متر فترمال لتر اوك فترفم فذكر  تم   كح  اوتك فتترفم لتيتم ف    متاتم     

يستتهل فترفتتيل  ن يا تتم بتتهب  فتعح  يتتا فيهنتتذ  يتتم   تت ئ، اتت،   ف   كوتتر فترفتتيل  بتتر      

فتعح  يا    ذتك   متحلنر  ت  انتم فليت  .    
 (4)

فيترفا فتمقلمت  صتا ة تمعيشتا  مترا       

فتمسومي،    بت   فتترفم  يقتال: )) عوتر  ن استوما بت، عةتل فتموتك تمت  غتطف بوتل فتترفم             
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ف نو  تذف فتملتر  فترط عوتر كوت  فتترفم بنت ء  ف  لتفء بلتر   ت  فتميتلفن نيطتات             

 فتا ا  ففالفرف  لذف مرفف تيكانتاف تاتا كنوتم فتع  تل    ه  بتم لتتر ذتتك  فبنتر  ف         

فتة   
(1)

ف ذ  فتلا ة فتح  ينقوا  فتمقلمت  الفتك  ن التل     ففيتا  تتل ف مترا        

 .((ف   تنةئ ع،  رص فالتل ل فال حم ع  ففتلق    بي، فتمسومي، ففترفم

فبل  فا فتمسعا      ن ي  ك ام ع،  لفء ف مرا فتذا تل   ت  عاتل فتاف تر    

قففتموك عور فترفم ايا ئيتو بت، تا يتو  فكت ن فتقتير بتم ن  ت   فتات  م           )) 211منا 

فتحرك ق:  ن ا، بي، ا،  طور     ذف فتولفء ا،  مرا فتمسومي، تلا فترفم اسور بت،  

   فاعر تتا به تتو فتتترفم ف  ضتتا   فتتتم   بتت  استتور فتبراتت  فكتت ن ذف ااتتو  تت  فتللتتا  

التتنو    تت   نةتت   فتتترفم فاوتتاكار فذفا فتمرفتتت  اتتنار فب   تتر اتت، فتمم تتتك اتت،   

فتةر  ن  فف مر ففتةرعر ففتلق تةا ففتاط  فغير ر
(2)

فا، عور  ذف ف متير فمتحمل    

فب، نرذفبتا ب ئمحتم تةنتا  فتترفم فذكتر  ن استور بت، استور بت ل:  ن  عمت ل فتترفم فتحت              

اتي  فتموك عم تم   بعا عشر عم ض.. فتخ((.ي
 (1)

 

فك ن ا، فتطةيع  باكر ا  ك ن توةطنطيي، ات، متيطرة مت بقا عوتر بعتض  بت تير       

فتة   فالم ايا  فالض   تر فالتحكت ك فتاربت   تي نت ض  ففتستوم   تي نت ض  نترا   ن يتحعور         

فتعربيتتتا   بعتتتض اتتت، فتمستتتومي، فتولتتتا فتيان نيتتتا ف ن يحاتتتل  بعتتتض اتتت، فتةيتتتطنطيي، 

   مرا فتةيطنطيان ا،  بير ف اف     فتةيتا  ففتقلتا  كت ناف يحكومتان فتيان نيتا      

ب تترف ة   ر فتعربيا فتمار ا.
 (4)

 

 فتاتذ  كم   حاا فتباف ا تي ة فتعر  فتمسومي، لا  لا ءض  ف نتلا ض  فكليترفض ات     

فتعتتر  فتبتتاف ا ففتربيتتر بتتهار فتةيتتا   تت  نه ااتت  فطع ااتت  فل ف تاتت  ياتت تطان        

                                                           
 .145فتمقلم    تس، فتحق مير  ص - 1
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فيعيشان بينار   نلاباف باي تار ف تسنحار 
(1)

فيرا  نم ك ن تومهاان  فف  بيطنطيت     

   يوةس، تة م ض بيطنطي ض ا، تن   فا  لتيم.

فكتت ن توبتتاف ا   تتر كةيتتر  تت  فتمامتتيقر ففتلنتت ء  فبتتل تتته ر فتمستتومان بلنتت ئا،  

ار اف انتتم فتةيطنطتت   مطتتتاف  تاتت نا،  تت  غنتت ئار فتعربتت     نحوطتتا  نل اتتم ففمتتح    

 تا ن ض  ليتلة  
(2)

ففمتحةح  تعوتر فتلنت ء  تعوتر ف    ففتتربص ف بت   ت  فتتذف  فتونت             

يرفا  نم ك ن تورفيل    يا بيطنطيتا تتلعر نرفتر  فكت ن تات   نتا  ف بنتا  نتا          

توقل   فترفيل  ور يبتل    ستهل نرفتر بته ف  فتةيتطنطيي، فبترفءة كحتةار  تحعور فتوست ن          

تم  يم فتري ما فك ن يحلو بم كلير ا،   و فتعور فف   .فتيان ن  عوم ض  ك نا 
 (1)

 

، ا، لنلا  ار امت   يت     ار ي، تلب  ض فل   ة ب تقل  فتذا فباذف فنحشر  تلا فتط

تق تتت ض ففمتتع ض بتتي، فتعن صتتر فتلق  يتتا فتةيطنطيتتا ففتعربيتتا فبتتل نشتته  يتتو  اا تتتم اتت،           

ا،  قت  حا،  فكليترفض ات، طةت عا،     فتةيطنطيي، فطةيع   ن يامو  ذف فتبيو عنا، فيئ ض 

فع  فتا، فباذف يكانان بل ا  ماف  نافع ض  ليلة ا، فتاي ة تكت   تكتان  ليتلة  ت  كتو      

ان تيا  فتنقا بهناف  ا، فتحه يرف  ف  ساا اب الض توحة  ل فتعوم  بي، فتلفتحي،.
 (4)
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العباسية والبيزنطية يف العصر  الدوليتنيالسفارات العلمية بني  -3.1
 العباسي األول

 

 تبادل العلوم والعلماء: -أ

فتلتت ا، ففتح متت  فتمي  يتت ن  علتتر    /يملتتو فتقرنتت ن فتلتت ن  ففتل تتت  فتابريتت      

فتاركا فتعوميا    فتلفتا فالم ايا  فتح  فتاذ  اك نحا  فتماما  ت  تت  يخ فتاتت  ة    

فتمستومي، فتتذي،  انتاف بت تعور بكتو  رفعتم ف يت ض         فالم ايا فتعل فتلمرة فتطةيعيا تباتا  

ك ن الل  : يان ني ض   ف    مي ض   ف  نلي ض  ف صةاا بلتلف  اركتطفض تواتت  ة فتعربيتا     

عال     ن تقف عور بلم فتمس ففة ا   عهتر   تلف افالم ايا  ففمحط عا ب ترغر ا، 

كةتر ات، اؤتوت   فتيانت ن     النيا جنذفك قفتقسطنطيناق  ف  ا فتلفتا فتةيطنطيا فتقتل  ف  

فبوتت  ترصتتا  فتشتتليل عوتتر فالتحوتت ن باتتذ  فتمؤتوتت     ناتت  ك نتتا تتتل س عتت، طريتتر    

فتحعويقتت   ففتشتترفح  فتبنتت  فا تلييتتر  ياتت 
(1)

فبتتل    ك فتاووتت ء فتعة متتيان   ميحاتت   

فاركط      فتميلفن فتلق      ك ناف يرموان    طو  فتكح  فتنت   ة  فبلفيتا فتاركتا    

فتوكريا    فتلفتا فتعة ميا  ف  حر فتاويوا فتمالا ب     ففتماميقر ففتووسوا.
(2)

 

                                                           
 .155بينط  ار   م بر  ص - 1
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تط ت فا فتتذا   ب الض  ا لتر ف حم ام بعور فتووك ففتحنبير  فك ن  يا يو ب، تاات  ف 

نتتلم فتاويوتتا فتماتتلا ف نيتتم كليتترفض اتت،  فتتار فتمنبمتتي،  تت  علتتر   كحتت  ق يا يتتوق   

ب تولا فتسري نيا  فيذكر تم كح      فتح  يخ 
(1)

كمت    تلا فالاةرفطتا  قتيتا فترفبت ق       

ار ست ق عت، فت Book of Jannes and Jambersفتاويوا فتمالا كح         اةرس ق

قلا ء ففتشعاذة عنل فتملريي، فت
(2)

ف  حر فتاويوا ق   فن فترفتيلق بت تعوام فتيان نيتا     

  حتتف حم اتت ض كةيتترفض  فبتتل كوتتف ق نتتي، بتت، لمتتا  ق فقياتنتت  بتت، ا متتايمق بحر متتا فتك 

فتطةيتتا فتحتت  ف تتل   بتتهنقرة فعما يتتا  
(1)

  نتت ء غ  فتتتم فتحتت  بتت م باتت  عوتتر ف  فضتت    

فتماطاط   فتيان نيا عت،  فتةيطنيطا فك ن فتعر  فتمسومان بل تلواف عور كلير ا، 

طرير الو توك فتل  ف   ف  متو فالاةرفطتا  تعوتم نقوتا  ف فل لتتر فتاويوتا  ت  فن        

فترفيل يامو  م تا يطوت   يات  ات، فتاويوتا فتستم ح توشت عر  بت  فتعح  يتا ب تاتتا           

لتر بيطنطا اق بو  نذ ا،   ف  ا، فتر  ئ، ف تتل  ت  ذتتك يةتلف  ن فالاةرفطتا  فت با       

فتذا ممعام،  مال تتم كت ن عنتل فترفتيل  ملتتم تتم تكت، فتشت عر   تض           فعر فتط ل

 عتتاة فالاةرفطتتا  
(4)

فت  تتر  تركتتا فتحر متتا  تت  علتتر فتاويوتتا فتمتتهاان تحتتر      

 صتتةل بيتتا فتاكمتتا  فتتةم بب اعتتا باتت  اكحةحاتت  فتا صتتا  فتاتت  اتتلير  فاستت علفن          

فاحر مان  فابولفن توكح    ا  تعل  ا،  عهر نطفئ، فتكح     فالم م.
(7)

     

فلذف كتت ن فتمستتومان تتتر ينستتاف نتت ل غتت  فتار عوتتر فتةيتتطنطيي، ن صتتا تاتت،         

يل   ن يا فتاف فتالال عور ااطاط   يان نيا ات، اتلفئ، فتعتلف التو عما يتا      فترف

فنقتتر  
(6)

 تتظنار كتت ناف كتتذتك يرمتتوان فترمتتو اتت، بتتةوار تشتترفء  تتذ  فتماطاطتت             

تاتتت، فترفتتتيل  يتتتت  فبحشتتتيب    -فتيان نيتتتا فتما تتتا ة  تتت  فالاةرفطا يتتتا فتةيطنطيتتتا  
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ات، فتمؤتوت   فتا اتا  فبتل      ))ف   مي ما فاليا  ت ء  لتتر بلتلف  بكليتر     -فتةرفاكا

فتاتتر  تتذف بكتترم ام  تتو اتت،   نتت  ف  تترف  فتتتذي،  نوقتتاف بستتا ء عوتتر فتماطاطتت           

ففتمحر مي، فكلير ا، فتم  ة فتح  تلو عويا  فتطربا ك ن طةية ض((.
(1)

    

فيتترفا  ن فبتت، فتنتتلير  تت  فتوارمتتا )) ن فتمتتهاان كتت ن بينتتم فبتتي، اوتتك فتتترفم   

تمتهاان  كحت  لتتر اوتك فتترفم   ه ت   لتتر ذتتك بعتل          ارفم    فبتل فمتحهار عويتم ف   

فاحن    هنرج فتمهاان تذتك  م عا انار: فتاب ج ب، اطر  ففب، فتةطرير  فقمتوم ق  

الء فتمةعا تتان اتت   ف  تاتتر اتت،  ؤ    نحتت    تتافتقستتطنطينيصتت ت  بيتتا فتاكمتتا لتتتر  

 فتكح  ف  عاف با  لتر بللف  فكوف قبسط  ب، تاب ق ب الفترفف عوتر تر محات   
(2)

كمت    

ب م فتاويوا فتمهاان بظ م ل  م تا فاليا لتر قتيا فتري ض ق ا   تل ت ايذ  فتتذا  

ك ن  ميرفض تلا فتمسومي،  يلعا   يا  تواتا  لتر ب طم بةللف  تكت، قتيتاق نت ف  ن    

يتة  ا، بةو  فتحم ف   تاتتتم ف يقتا تتذتك   حنةتم فالاةرفطتا   يا يتو بعتل متم عم         

تياق فبل تم فتعوميا  هار بحعيينم اعوم ض    كنيسا ف  بعي، فتايلفض   ذ  فتلعاة   ميا ق

.فتل  تم ارتة ض
(1)

 

ب م فتاويوا بعتل ذتتك بما فتتا  نترا  ه متو  تذ  فتمترة لتتر فالاةرفطتا   ا يتو           

نوسم يطو  انم فتسم ح تويا ب تاتا  لتتر بلتلف  توحترة بلتيرة  ف نتم بعتل ذتتك عمت ض         

صتوا ض  فئمت ض   ف ي ض فيعر  اق بتو ذتتك   
(4)

 تذف يؤكتل تنت  فالنوحت ح فتعبيت  فتتذا فتال          

 ن  ففل ف الء فتاووت ء عوتر فال حمت م بت تعوام     ؤذتك فتعلتر  تحتر بوت  ات، تترص  ت      

يعرضتتاف عرفضتت ض الريتتا تعايتتت ض عتت،  ضتترف  فتاتتر  اق بتتو فالمتتحو  ة اتت، بعتتض   

ن يترا  ن  تذف   فتعوم ء فتةيطنطيي،  فبل   ض فالاةرفطا   ذف فتعر    بم   نم كت  

فتعور مرفض ن ص ض ب تةيطنطيي، الو مر فتن   فتيان نيا  فبل ك ن ات، نحت ئج  تذف فتعتر      
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فتملرا  ن تربر قتياق لتر  ئيس فم بوا قم تانيك ق ذتك فتمنل  فتتذا فتلوم  ت      

م(.841-848/ 225-226منافن )
 (1)

    

يطو  انم  ن  كم    مو فتمهاان لتر اوك  طيرة بةرص بعل  ن عقل اعم  لنا 

يرمو لتيم كحة ض    فتووسوا  ك نا  ذ  فتكحت  ااطنتا ال يطوت  عويات   تتل  بمت  فتموتك        

اسحش  يم فف ف  ر    ل م تا  تواويوا فتمهاان تكنار   تاف ذتك لال اطرفن  ففتتلفض  

ب ل: ) فتر ا  ن تعبو بظنو ذ   لتيم  م    وا  ذ  فتعوام فتعقويا عور  فتتا فترعيا لال   

ا  ف فبعتا بتي، عوم ئات (      سلت
(2)

 ه متوا  لتيتم  وترح بات  فتمتهاان ففتتر قمتاو بت،          

   فنق  فتذا ك ن يعمو ك تة ض    بيا فتاكما فالنو ض توكح   ار  .
(1)

 

 بعتا فتلفتتا فالمت ايا ات،      ففاحتل  فنحشر فالم م  ت   الت   ف بطت   كليترة      

ب   ا  ف فء فتنار فتركسح ن لتر فتملر  فف نلتس   ا ل فتعتر   ت   تذ  فتمنت طر     

فعاب ض فبافات ض تاتر  ي نت   ااحووتا ف ق  ت   احميتطة   هصتةاا تتليار  غةتا اواتا  ت             

با  فتو عواف ات  تتت  تا   امت   يقتو عقتاتار ف عتل ر        فتحكافات   ة فتشعا  فتح  

فتوق ح فتبليل ففتحم س كحةمتقةال 
(4)

كم    ت  فتبتلل فتتلين  بتي، فتمستومي، ففتنلت  ا        

لتر فتةات  عت، تبتج فبترف ي، انطقيتا تيؤكتل كتو  ريتر صتاا  ينتم   متحع ن بعتض             

ستول بامت   ت  فتتل    عت،      حفتاوو ء فعور   متار فتمتهاان بمنطتر فتيانت ن ف وستوحار تي     

فتمتهاان   تحر باركتا فتحر متا  نتم       فتلي، فالم ا   فبل     بعض فتمسحشتربي،  ن 

  ا  نا  محمل  بام ئو ا ئما تعينم عور  ن يهار فالم م ا، بق ي  تنلبا فتحنايم.
(7)

 

  ء فالم م اؤكلفض عقيلة فتحاتيل غير احه ر بم  ك ن م ئلفض بةوم  ا،   ك   ف نيتا  

 بتا فتتذا تهت  رفف    بليما فتاذف نرا  نم  بم  بللفف فتلفتتا فالمت ايا ات، بق يت  فتطن     
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ب عحن   فالم م  فن ليم ن تقيق  ف واف ااحوهي،    برف ة  نوسار بعق ئتل ر فتقليمتا   

ك تمباميا عور مةيو فتملت ل  اتل اعي،  ت   تذف فتحهت  ر ب المت م تترغةحار  ت  نيتو          

متتوط ن  ف اتت ل  ففتاتتذ بعتتتار فتكح بتتا ففتنشتت ط فتوكتترا فمتتيوحي، تحتترفيج          تت    ف

ك تم نايم نسةا لتر ا ن  ال ض بلا ة اسححرة ففمحالااف فتحهفيتو  ت       ك   ر فتقليما

توسير فتنلاص فتلينيا توسيرف  تار ا  ع، اع نيات  فتاقيقيتا لال اتلتاال  فاوت  ير     

لتر فتحوسير فتعقوت  تإلمت م تياوتاف تقيقتحار       فا نايم  فته  رفف ب تر ا  لتر فتعقو 

   فئاتترفيةلتتاف 
(1)

فبتتل نتت ف فتاويوتتا فتمتتهاان  ن يحتته ر فتمستتومان باتتذ  ف  كتت   تتتذتك   

ا فك ن ا، فتممك،  ن تؤ ا فتطنلبا لتر فناي   فتوكك ومعر لتر اق فاحا  اق فاا عني

 ء ات،  اتا  توقتت ء عويات  ففمحئلت تا  تكت، ذتتك        مت وعفتلفتا فالم ايا تاال ا  بذتم فت

حر متا ات، فت  ت    ت  علتر فتمتهاان       كوم ال يقوو ا، فهن ات  فصتوا لتيتم تركتا فت    

با صا  ن فتحر ما تر تك، تقحلر عور كحت  فتووستوا  قت   بتو فتموا فتكحت  فتطةيتا         

ففتووكيا  ففتري ضيا  فغير   ا، فتعوام  فتح  ن تا عن يا كةيرة ا، بةتو فتمحتر مي،    

 ففتح        فتمسومي، ل   ة كةيرة فاناا فتاركا فتوكريا تيايا  فئما.

ن فتاويوتتا فتمتتهاان  عهتتر اا تتم عومتت   تت  توتتك فتوحتترة  لذ  عتت  فتةتت تلي،  تقتتل كتت 

ففتمحتر مي، اتت، فتتحر  ناتت ء فتتتة   لتتر ب طتتم   حع فنتتا  يتتلا فتوتترس  ففتوستت طرة    

ففتياتتتا   اتتت   يتتتلا فتعتتتر   تتت  ابتتت ال  فتعوتتتر  فتقتتتر فتنلتتت  ا ففتياتتتا  ترتيةتتت ض   

ولتتا فتيان نيتتا فغير تت   ك تمستتومي، فعكتتف  تتؤالء عوتتر تر متتا فتكحتت  فتعوميتتا عتت، فت   

فب ترغر ا، ته ر فتعة ميي، ب تورس  ظنار تر يلوواف   ميا بيطنطا فتوابا  ف   كاف  نتم  

تيس    فمتحط عحار لفتة   تت  حار ات، فتحترف  فتيانت ن   فن فالمتحع نا ات، نشت طار          

  فتح مت  فتمتي  ا   هتيت    /فتلق     لذ فت  ر  فتاي ة فتلق  يا    فتقرن فتل ت  فتابترا 
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قتتتر فسق تتت ل فالاةرفطتتا  ايا ئيتتو فتل تتت  ففتاصتت  عويتتم    اعتتا فتقستتطنطينيا        

فتقليما فعي، تا   م تذة    فتانلما ففتووك ففتولا.
 (1)

 

 

 :الرحالت العليمة بين الدوليتين العباسية والبيزنطية في العصر العباسي األول -ب

  تح  تتا لتتتر  متت  ك نتتا فتلفتتتا فالمتت ايا  فتتتا ففمتتعا  احرفايتتا ف طتترفف   

بي نتت   فاعوااتت   عتت، فتةوتتلفن ففتشتتعا  فتحتت  فعحنقتتا فالمتت م  ففتتكوا  تتطءفض اتت،   

ع تما  ففبحتا ضرف ة فتاكر ففال ف ة  فتقلير فتلرفف  فتبر فتترفئ   ن يكوتف  

فتاوو ء بعض ف فا ص فيملف ر ب تم ل ففتعان تحاقير اق صل ر  ت  فالطت   عوتر    

ت   تيتتطفض اامتت ض اتت، فتحتترف  فتلقتت    فتعربتت     رحوتتا فتتت ؤفن بتت   فتعتت تر  فتتتذف فت فتت

فالم ا   فب ترغر ا،  ن فترت تا تر يكحةاف  نة    ت تار    اؤتوت تار ب ئمتا بتذفتا     

لال نتت   فض  تتظن توتتك ف نةتت   الوتتا فتملتت    ف م متتيا فتحتت  فمتتحقر اناتت  فتبلرف يتتان     

ومي، ات  فتار. ف ففئو الو قفب، نر فذبمق فغير  ا، فتبلترف يي، فتمست  
 (2)

فبتل تعتل      

  لفف ف فف   فترت   عنل فتمسومي،   ظتر   ن  ت  فالم م عور المور ففترتوتا  

فبحلتت ء فتعوتتر ففالمتتحو  ة اتت، فتعومتت ء  ف تتذف يؤكتتل تشتتبيعم فالتلتت ل بتت تلير ف عاتتتم       

ت نوح ح ام  م عل عور فالنةع   فتاتت  ا ففت  ت      قتل  كت ن فتاتج ات، فتعافاتو        

  عا فتمسومي، لتر فترتوا ففالنحق ل  ففبحتا فتحب  ة    بعض ف تيت ن فتقيت م   فتح  

فتح متت   /ب ترتوتتا فتعتتو اتت،  فتتار فتتترت   فتحتت  تمتتا  تت  فتقتترن فتل تتت  فتابتترا       

فتمي  ا  توا فتحت  ر قمتويم ن فتستيرف  ق فتتذا تعتل  نةت    ات،   تر فل ت   فتعربيتا           

  فتانتتتلا فباتتتر فتلتتتي، لذ بتتتلم  ياتتت  فالمتتت ايا عتتت، فتتتترت   فتةاريتتتا  تتت  فتماتتتي

ففصتتتوا  فصتتتو ض صتتت  ب ض توطتتتر  فتحب  يتتتا  تتتتةعض فتعتتت  ف  ففتتتتنهر فال حم عيتتتا        
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 ن فتحبتت   فتمستتومي،  فل اتت، بتتل  ب تحبتت  ة اتت  فتشتتر     لففالبحلتت  يا تتتذف يمكتت، فتقتتا 

ف بلر.
(1)

 

فيهار فالتل ل فتلقت    بتي، فتمستومي، ففتةيتطنطيي، باضتاح  ت  فتقترن فتل تت          

فتح متت  فتمتي  ا  لذ بتت م فتمستومان بتترت   عوميتا لتتتر بيطنطتا   حا اتتا      /فتابترا 

فترتوا ف فتر لتر جمي  فتللرا ترهيا  صتا   فتكاتف قفتتربيرق  قتل   متو فتاويوتا       

فتاف تتر بعلتتا عويمتتا ير متتا  قاامتتل بتت، اامتترق المتتحط    اتتر فتكاتتف بتتظذن اتت،          

بتتلتيو بيطنطتت   ستت    فتةعلتتا اتت،      فالاةرفطتتا  ايا ئيتتو فتل تتت   فتتتذا تف  فتةعلتتا    

بيطنطا لتر برة  فتم  فصو  عت ه   لتر ق  ساسق اك ن فتكاف ت ل فتماكو عوتر  

ترفما فتكاف بينار فبي،  هيا فتشالفء  يم  فتعر  ن ال يها،  ن يلي  ا، يومستار  

ضتتر  تكتت،  تتتل  عتتت ء فتةعلتتا فياحمتتو  ن يكتتان قاامتتل بتت، اامتترق  نتتو تتترهتار   

طويا ب تعةر ففتك  ا  تاوها   ا ل   س اار ا
(2)

فتذكر جي   ا، ما ة فتكاف بلا  

تبتتتائار لتتتتر  تتتتل فتكاتتتاف  تتترف فض اتتت، فالضتتتطا    حتتتا ر فهلل   ففتاتتتر ف تتت ة فتنتتتام   

الء بعتل  ؤمنا  ر فمحيقهاف  ا لفف ب   ر بل  فنا بتلينار فبتل ات    ت     185فمحلربا 

بتتر    ستتاس  فكحشتت ف  اتتر ر اة فتترة  تتهبير عوتتر   ستت اار بتت تكاف اعةتتل   
(1)

فاتت،  

فتمعرفف  ن فتبلرف يي، فتعر  فعحمتلفف عوتر ات  تتتمنحم متا ة فتكاتف ات، فتقترجن         

فتكرير ا، لف  ف  لتر  صتا   فتتربير  ف نشت فف عوتر  م متا  بللت ض طتاي ض  متنار         

ا،   ا  ن  صتا   فتكاتف  تر  صتا   فتتربير  فتعمتاف  ن فتتربير  تا ات   بتر بتم            

، تبر عوتر توتك فتملت  ة  فاتنار ات،   ا  ن  صتا          مم ء   و فتكاف    تاح ا

.فتةيطنطيافتربير غير  صا   فتكاف  فك  فتماضعي، به فض  فتلفتا 
(4)

 

                                                           
   نهر  يتَ :  نل يم ايكيو   لرف يا  ف  فالم م 286  ص1585تسي، اامل  اير      فترت    فتكايا  ع تر فتمعر ا تونشر  - 1

 .217  ص1581ة فتلق  ا ففال ف   فتقاا      اشر انشا ف  فتف1تاتا  ج لبرف يرفتةشريا   : 

 

. فنهر  يت ض: اامل ب، عةل فتمنعر فتاميرا  فترف  فتمعط      نير ف بط    185-186بم  فتملل  فتس بر  صفب، نر فذ - 2

 .251  ص1557تققم: لتس ن عة س  بيرف    ف  فتقور  

  بيرف    ف  ع تر 1  ط1 تمل ب، يامف فتقرا ن    نة   فتلفل ف     ف فل    فتح  يخ  تققم:  تمل تطي  ف ام  معيل  ج - 1

 .281-282  ص1552فتكح   

 .114  ص1فتمسعا ا  ارفج فتذ    ج - 4
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 تت  عتتل  ر  فطةقتت  ض تمتت  ف    تت  فتقتترجن فتكتترير ال يمكتت، تاليتتل ر    فنحووتتافكمتت  

 سيقولون ثلثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسههم كلهبهم رامها    ))  -تقاتم تع تر:

((. بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل رب أعلم بعهدتهم مها يعلمههم قال قليهل    
(1)

 

كمتت  كوتتف فتاويوتتا فتاف تتر متت م تر متت ن عوتتر   س بعلتتا توقيتت م برتوتتا لتتتر تلتتان     

م(.841/ 225فتقاب ت منا )
(2)

فير   متة  فترتوتا لتتر  ن فتاويوتا   ا  ت  ان اتم        

فتقرني، بينم بي، ي  اج فا   اج بل فنوحل بينمت  يترا   كهن فتسل فتذا بن   فالمكنل  ذف 

جنرفن  ن فتسة     ل م ل  ذ  فتةعلا  ا فتش ئع   تال تاترك فتقة ئتو فتحركيتا  ت      

 ففمتتتتت  جمتتتتتي  نحيبتتتتتا تقتتتتتت ء فتقرغيتتتتتط عوتتتتتر  فتتتتتتا ف فيلتتتتتا  تتتتتتافت  متتتتتنا        

م( 848/ 227)
(1)

 فبل كت ن متة  فنحيت   فتاويوتا تست م  نتم كت ن يتحق، عتلة تلت              

 18 تتتر لتيتتم نمستتي،   تت ض ففصتتوم بمتت  ف ت  متتنا  فبتتل فمتتحلربا  تتذ  فترتوتتا      

فارفض  فعنلا  ع ي، م م فتسل  نرج ا، نوم مكين ض فتك بم ااض  فر  يتم  تهنرج   

انم اقلف  نلف    ر ففتل   ت  انتليو تيريتم تواف تر   تر متهل  تو   فف ات، يت  اج           

انار  ا  فتبةو  علوا  يل متا فء   فا  اج  تلفض   ذكرفف  نار   فف ذف  ارة عل فض

  تقحار لتر   نةار فك ن اقتلف  فتر ت ل  ت    ا فتعتي، فتةرفض فنلتو ض      
(4)

فف   ذكتر ر   

قهالوا يه ا القهرنين قن يهااوا ومها اهوا          فتقرجن فتكترير اترتي،  ت  باتتم تعت تر: ))     

(( مفسدون فهي األر  فههل نلعهل لهج خراها  عله  أن ت اعهل بيننها وبيهنهم سهدا           
(7)

 

((. حت  قذا فتحت يااوا ومها اهوا وھهم مهن كهل حهدب ينسهلون       باتم تع تر: )) ف
(6)

 

فاام  يك، ا،  فف    ذ  فترت   فنح ئبا   ا  تاضل تن   نم تحر    فتابتا فتتذا   

كت ن ات، فتممكتت،  ن يقتام بينامت  نتتا  ات، فتحعتت فن فتعومت   كمت   اتتلتن   تذ  فتتترت           

طر متتافء  فنتتو فتلفتتتا فالمتت ايا  م   بلتتا ة عتت، عقويتتا فتعتت تر  تت  فتعلتتا  فتامتت    
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ن   اتت  ف تت  اتت،  تتذ   فتن تيتتا  ذف  بيمتتا عوميتتا تيتت  ف تتر فتمستتومان  ياتت   عهتتر   

تا ير تحر  ن بعض كح   ت تار  صةاا ا، اع تر ف    فتع تم .
(1)

 

 

 

 

 

 

 

 تأثري الصراع احلربي يف احلياة الثقافية للدولتني -1.1
 

 التأثيرات األدبية: -أ

فتمسومي، ففتةيتطنطيي،  ت      كت  فتوتريقي،  قتل تقتر فتمستومان           ر  ترف 

  وتت نر فنحلتت  ف  بتت  رة ع فتتىاف عوتتر ذكرف تت  طتتاي ض فف    تستتبيو تومشتت عر ففتم  

 ض  ت  اايوتا كتو بيطنطت   فبتل عكتس ف    فتةيطنطت          فبل ك ن فتاطر فالم ا  ا 

 صتتا ة  ىوتتىيا تتتذتك فتاتتىطر  بتتىينم  تركتتا فتاتتىر    تتى      تتىيم  متتىطر فتىعتتىر        

   ة هف   فتشعىرفء بمع  ك   ا  يا  فتمسومان  ف فض اشىر   ض فبل الو فتقلتص فتشتع  

مي،  ففتم تتر  فا  نال  انم    بلص  تف تيوتا فتيوتا ففتشتعر فتام مت  تتلا فتمستو      

فتشعةيا فتح  فنعكسا  يا   تلف  فتقح ل ج ت  فض ات،  تذف فتلترف  فاهاترفض ات، اهت  ر        

.ذتك ف   
(2)
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 وقتتل ك نتتا  فتاتتر  ضتتل فتةيتتطنطيي،  اتترجة تعكتتس تيتت ة فتنتت س عوتتر ااحوتتف        

  ن مار فطةق تار    الة فتللا    اؤالء تر تك، تر  يا تر ا لال فتبا    ت  متةيو فهلل   

  فتمسحمر عور  نان فتقح ل ففالمحعلف  تتم فك نتا فتستما فتع اتا تايت ة  تؤالء       ففتحل ي

    فتمحطتتاعي،  تت  فتط تتل  تحتتر غر تتا انتت طر فتللتتا  بهناتت   نستت  اتتاط، توط تت             

 فتئك فتذا صرتاف نوامار ع، كو اح  فتاي ة  فتايهفف توبا      مةيو فهلل.
(1)

 

قفتللتراق نيتر الت ل عوتر     فتعل فاليا  ب  ميعل اامل ب، يامتف فتمترفتا   

م( 571-846/ 215-212ذتتتك ف تتا امتت، ففتتحرك  تت  تتتر  عما يتتا  ف تت  متتنا )  

      تتتات  فاليتتا  ذ بيبتت ن ف  اينيتتا فتقتتل تقتت  بتت تللرا  امتت  يتتلتن  عوتتر كلتترة ترفبتتم         

ا  فتةيطنطيي، فا، فب ئعتم فتمامتا فتحت  التتم  يات   بتا تمت م غ  تتم فتحت  تت فل  يات             

تر يوحاا    اصف فتش عر تاغو  ب  متعيل  ت    فضت  فتلفتتا     تل   فتقسطنطينيا ف

فتةيطنطيا تحر بو  فتةسوا   فنشر       ت    فتيا فترع  ففتااف
(2 )

 ق ل:
 

 

 لوال جالد أبي سعيد لم يزل
 

 للتغر صدر ما عليه صدار 
 

 قدت الجياد كأنهن أجادل*
 

 بقرى )درولية( لها أوكار 
 

 حتى النوى من نقع قسطلها على
 

حيطان قسطنطينية اإلعصار 
(1) 

 

 

ف   بليلة  نرا  تحوو  با تم م بل  ة ك نا ات،   تر غت  ف   بت  متعيل   ت        

اابعا فف ا عقربس فبل ك نتا  تذ  فتلت  ة ات،  كلتر فتلت  ف  ضترففة ف فتل   فبعت ض          

عور فتةيطنطيي، فصا  فتش عر فتبنا      ذ  فتقلتيلة احتل عي، ب تتل ف  فتستوابيا     

                                                           
  1581الطور عو  فتاي  ا  تي ة فتن س    الن فتللا   ابوا فتل فم   فتح  يايا  فتعل  فترفب    اشر    اعا  اشر   - 1

 .51-52ص
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يستتحعذبان طعتتر فتمتتا  ف تتر يحاغوتتان  تت  فتللتتا  فتةيطنطيتتا ف تت   نتتل    فكيتتف  ناتتر 

فتن ضوا  قف ن ضالق ففتةق  ا قفتياكي  يااق فكيف تاغو  بتا متعيل  ت   تيا     

يلير فتلة   ا، ف فئم ف ا يوحل فتمافب  ففتالان فتافتتل بعتل فلنتر فات  يقت  به وات        

ا، فتحنكيو عور يليم تحر فصو لتر عقربس
(1)

 -ل  يا :فتح  ب  

 وطئت هامة الضواحي إلى أن
 

 روقــــا من القـبـهــقــذت حــــأخ 
 

 أنهبتها السياط حتى إذا أستنت
 

 بإطـالقـــهـا عـلـى الـنـاطـلـــوق 
 

 تــاحـبـتـا اســمـلـا فــريـا ثـنهـس
 

 بالـقـبــــالت كـل سـهـب ونـيـق 
 

 سار مستقدما إلى اليأس يزجي
 

 بـاســقـًا إلــى األبسيقرهـجـًا  
 

 نـم تعرد عـس لـرقـقـوادي عـوب
 

قيرسـيـم إلــى الــوغــى وعـن 
(2) 

 

تر عقل  با تم م اق  نا  نيا ااكما بي،  يا    ر  ذ  فتاب ئ  ا،   نت  فتمستومي،   

اتت،  اتتا  ففتةيتتطنطيي، اتت، كتتر  لنمتت  كتت ن عيتتلفض تتتلا فتمستتومي، اشتتةا  ض فنحلتت   ر     

  ق ل:بلطفة بل  

 

 إن أيامك الحسان من الروم
 

 

 

 لـحـمـر الـصـبـوح حـمـر الـغبوق
 

 معلمات كأنها بالدم المهراق
 

 

 

أيـــام لـلـنــحــر والـتـشــريــق
(3)

 
 

 

كم  برن  با تم م     ذي، فتةيحي، بعض فب ئ   ب  معيل فتحلرا بابعا بل  فتحت   

 عهتر نلتر تومستومي، عوتر فتكوت     ا  ن       ترت  يا  فترمال عويتم فتلت ة ففتست م    

فبعا  ب  معيل  ذ  تا  ا  تةل  يام فتقي اا ات، اك نتا  ف ت   ت  فتابتا نوستم تعتا         

 ع، يام فبعا  تل  ق ل:
                                                           

 . 145-148  تيويف  فتمر   فتس بر  ص - 1
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 يــوم بــه أخـــذ اإلســالم زيـنـتـه
 

 

 

 بـأسـرهـا وأكـتسـى فـخرابه األبد
 

 يوم يجيئ إذا قام الحساب ولم
 

 

 

فضح به أحديذممه بدر ولم ي
(1)

 
 

 

كم   ف    بتا تمت م ب تق ئتل ن تتل بت، يطيتل بت، اطيتل فتشتية ن  فلتتر فتمتهاان عوتر             

فتماصو ف ي   بيعا فتذا ب   فتبيا فالم ا  فمبو فنحل  فض تربي ض عوتر ق يا يتوق   

م( به اينيا 847/ 218فا      علر فتاويوا فتاف ر منا )
(2)

فصا  تن   بتا تمت م    

    بليلتم كيف فمحاتر فترع  عور  نا   يا يو  ق ل:

 ولـمـا رأى ثيـوفــيـل راياتــك الـتـي
 

 

 

 إذا مـا اتـأليـت ال يـقـاومـهــا الـصــلـب
 

 تـولـى ولـم يـال الـردى في اتبـاعـه
 

 

 

 كـان الـردى فـي قـصـده هـائـم صــب
 

 بـصـيـحـة كـان بــالد الـروم عـمـت
 

 

فضمت حشاها أورغا وسطها السقب 
(3)

 
 

فتةيطنطيتتا يةطتتو بتتاا  تلتتف ب تةستت تا فف بتتلفم ففتكتترم   فتملتت   فبتتل  فتت    

ف تتا بطتتو فتموامتتا فتةيطنطيتتا فتحتت   'Digenis Akritsa'فمتتمم ق يبيتتحس  كريحتت سق 

تموا فممم ففتح  تعل ا،   ر ا تر  عم ل ف بطت ل ففبت ئعار فتمشتاا ة   قتل كحةتا      

 ذ  فتمواما    عشرة   طفء نحال  ع، ميرة فاص تقيق  بحو  ت   تتلا اعت  ك    

مق ف  تتت، ببتتتاف  588/ 152فتةيتتتطنطيي، اتتت  فتمستتتومي،  تتت  جمتتتي  فتلتتتلرا متتتنا ق 

مميستت ط 
(4)

ب ئتتل  تتيا فتمستتومي،  تت   تتذ  فتاموتتا يطيتتل فتارفتت   فتتتذا   تت    فكتت ن  

ر فتذا تققم. ن ئر بعل فالنحل   فتة لب تكلير ا، فت
(7)

 

                                                           
 .178لمم عيو  فتمر   فتس بر نوسم  ص - 1

 .117  تيويف فتمر   فتس بر  ص - 2

 

 .88-55فتا فا  فتمر   فتس بر  ص - 1
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الل فض تةعض بلص فتةطاتا فتةيطنطيا فتمشتاا ة   فتةيطنط فك ن اا  فتق ئل 

فتحتتت   ف   تتتتال فالتتتيحم  فف تةطتتتا  تتتذ  فتموامتتتا ب  غتتت ن  فتشتتتعةيا فتمعرف تتتا 

ب الكريحيا نسةا لتتر فكريحت س  لتا   فتاتر  بتي، فتمستومي، ففتةيتطنطيي، تلتايرفض         

فتح متتت   / فئعتت ض ف بيقتتت ض  تت  تتتت ال  كليتترة  با صتتتا تتترف  فتقتتترن فتل تتت  فتابتتترا     

م( عوتتتر 818-815/ 221تمتتتي  ا عنتتتلا  فنحلتتتر  فتبيتتتا  فالمتتت ايا متتتنا )     ف

فتةيطنطيي، فنحل  فض عهيم ض    عما يا  فتذف  ا  تعل التل فض غنيت ض ب تمعواات   عت،     

فتع بتت   بتتي، فتتتلفتحي، فتةيطنطيتتا ففالمتت ايا فعتت، تيتت ة فتماتت  بي،  تت  انطقتتا جمتتي   

فتللرا 
(1)

 ف فض كةيرفض  لذ ك ناف عنل نرف ار ات   كم  تع  فعرفء فتط ل فتمسومان  

فتبيتتتا  فالمتتت ايا تقحتتت ل فتةيتتتطنطيي،  يب  تتتلفن  تتت  متتتةيو فهلل ب تستتتيف ففتكومتتتا     

 ة الض  ا لتر اش  كحار فتوعويا    فتقح ل.
(2)

 

ك ناف يالتان فتبنتا  فيامتانار فيوقتان عوتر فتنت س  ت  فتللتا  فتمتافعو  ف تر           

 نار تر يكاناف موةيي، ال يشت  كان  ت  فتبات       بذتك يعطان  كرة ع، ت    فتمسومي، 

 اذف عةل فهلل بت، فتمةت  ك يوتتو فتبات   عوتر فتعةت  ة فير عتم  ابات     ت     تن متك           

يقلم تربم  ااعم ففتمب  تل يقتلم  اتم  احاتذفض فتايتو فتع  يت   ال  ت  فتواتا  فلنمت   ت            

ا فعطترفض ات، فتطيت     فتبا   فطوة ض ت محشا   ف ضافن فهلل  احطيةت ض بطيت   كلتر فتذ    

فتاقيق   طي  غة   فتار  فمن بك فتايو  ف ت  تقتلح ف    بتلت ض فكت ن بتل  اوتر       

 متتت تا فتتتعريا   نتتت ء ف تتتا   قبطرمتتتاسق   متتتوا  لتتتتر فتوتتتتيو بتتت، عيتتت   متتتنا   

 م( فتذا ك ن تف لفض بمكا ب ل  يا :551/ 155)

 

 يـا عـابد الحرمـين لـو أبـصـرتـنـا
 

 بـادة تـلـعبلـعـلـمـت أنـك فـي الع 
 

 مـن كـان يخضـب جيـدة بدموعه
 

فـنحـورنا بـدمـائـنـا تـتـخـضـب 
(3) 

 

                                                           
 .185 فنسيم ن  فتات  ة  ص - 1

 .462  ص7فب، نولفن  فتملل  فتس بر  اج  - 2
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  ج فعرفء فتمسومي، عور تسبيو  نة ء تترفبار ففنحلت  تار عوتر فتةيتطنطيي،     

 و  علر    فن فترفيل  ف   فتشعرفء ب نحل  فتم فبطشم ففلة فنحق ام ا، ف عتلفء  

    فن تي، ضر   ربوا فنحق ا ض ا، نقوا  ف فل:ا، ذتك بال  ب  فتعح  يا    

 إال نــادت هــرقــــلــة بالـخـــراب
 

 مـن الـمـلـك الـمـوفـق لـلـصـواب 
 

 غــدا هـــارون يــرعــد بالـمـنـايـا
 

ويـبـرق بـالـمـذكـرة الـقـضـاب 
(1) 

 

 

م( عنتلا   غت   عوتر    812/ 215كم   ف   فتشعرفء ب نحلت  ف  فتمتهاان متنا )   

بات   يافتم تلتلف فتترفح  ت  جمتي  فتلتلرا          هنت    ذنم فتقلم انا  لتر تلت، تؤتتؤة   

انطتتتم بتت تةيطنطيي، فتاتتطفئر  حلنتتر  بتتا تمتت م بحوتتك فالنحلتت  ف  غنتت ء يلتتف  يتتم توتتك    

 فتبيا  ففمحةس تا     فتقح ل  ق ل:

 

 مسترسلـين إلـى الـحـتـوف كـأنما
 

 وبـيـنـهـم أرحـــامبيـن الحـتـوف  
 

 آســاد مــوت مـخــدرات مـالـهـا
 

ــاممـا أإال الصـــوارم والـقـن 
(2) 

 

 

فتتتذكر فترففيتت   فتعربيتتا ليقتت    يا يتتو بطيطتتر   يتت م فتمعحلتتر فتتتذكر  ن فاتتر ة 

عربيتا ات، تبطترة صت تا تتي، متة    فتترفم: ففاعحلتم     ومت  بوت  فتمعحلتر نةتتر            

متترير  تةيتتك تةيتتك   لتت ح  تت  بلتتر : فتنويتتر فتنويتتر  ففتت ء     فمتتحل  حا  صتتر  عوتتر  

فتمؤ نان فتةيطنطيان  ن يلةلاف      فتمعحلتر تتي،  تحل عما يتا بلتيلا فالنحقت م        

 طعماف  ن تبطر  بول فتمعحلر فتح  فتتل  يات  ف نتم بتا  اتلن عما يتا  نات  ك نتا         

ر ات، فتمنبمتي،    ف ة ف ب طرة فتةيطنطيي،  فبل فصتف  بتا تمت م فبعتم عما يتا فمتا      

 فتذا نلااف ب تعلفل ع، فتاموا  ور يعةه بذتك فتمعحلر:

                                                           
 .67  ص1564ن  ب  فتعح  يا  بيرف    ف  ص     لمم عيو ب، فتق مر  ب  فتعح  يا   ياف - 1

 .251  ص1ضيف  فتمر   فتس بر  ج - 2



 

 

 
 

 

 

 

 274 الثالثالفصل 

 م(740-057/ھ131-231اإلسالمية البيزنطية في العصر العباسي األول )العالقات 

 والعلم في شهب األرماح المعه
 

بين الخمسين ال في السبعة الشهب 
(1)

 

 

فنول فتش عر  با تم م فنحل   فتاويوا فتمعحلر    تموتا عما يتا بقلتيلة  ت ء     

  يا :

 السيف أصدق أبنـاء مـن الكـتب
 

 

 بيـن الجـد واللـعب دـده الحـي حـف 
 

 يا يـوم عمـوريـة انصـرفت عنك
 

 

 المـنـى حـفــاًل مـعــولـة الـحـلــب 
 

 خليفة اهلل جازى اهلل سيعيك عن
 

 

 جرثومة الدين واإلسالم والحسب 
 

 بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها
 

 

تنال إال على حسر من التعب 
(2) 

 

ففتقاايتتا بتت  تة  تت  ف بيتت   ف نيتترة  فبتتل ك نتتا عافطتتف فتمشتت عر فتلينيتتا   
(1)

 

فعوتتر فتب نتت  فتةيطنطتت   قتتل تتته ر فالاةرفطتتا  فتةيطنطتت    تتر تموتتم عما يتتا تتته رفض      

تمر     لتتر ااتتم  فمتيطر  بلتا      فلص بحمكةيرفض  تحر  نم ار  فففحل ارضم 

فتح متت  فتمتتي  ا  / تتذ  فتاموتتا عوتتر فتايتت ل فتشتتعة   تتتيس  تت  فتقتترن فتل تتت  فتابتترا

  فبقتتر ذكر تت  عنتتل فتةيتتطنطيي، ب متتر قفتموامتتا   يتتت  ا تتفتل  استت  بتتو  تت  فتقتترفن  

 فتعربياق كم  توو فتةيطنطيان بلص فتملف عي، ب مر  نة   قفالفء عما ياق.

فمبوا  مم ء فتذي، متوما   ب متر قفتاانتا فتتذي، متوماف عما يتاق  ات   صتلفء         

تل  تا  صتةل اعات  فمتر فتمعحلتر نماذ ت ض  فئمت ض        فتنلر تتلا فتعتر   قتل ك نتا بايتا      

تومرفءة ففتل    فتمشرف.
(4)
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تقتتل كتت ن بعتتض اتت، فتتعرفء فتتتة ط فتمقتتربي، تواووتت ء ففتتتاالة ففتقتتاف  ففتتتات فء  

فتعة متتتيي، كليتتترفض اتتت  يلنتتتان  تتت   فتتتع   ر به عتتت ل  بطتتت تار فتممتتتلفتي،  تتت  ضتتتر   

 مر اك ن    جمتي  فتلتلرا ال    فتةيطنطيي، فبل يال   ن تبل    بعض  بي تار ذكرفض

تبل  عنل غير ر  فتاذف     لتيار فتبلرف يان فا  ذتك  ظنم يلع  عور فتمتؤ ني،  

 ن يحاتتذفف اتتنار التت    ت  يايتتا تةعتتل ر عتت، فتلبتتا  تت  فتحابيتتا فتبليتتل فتمكتت ن  تت    

 ف  فتار لتر  تلف  تر  فتةيطنطيي،   ار تر يكحةتاف فتعر ر تيل متاف فتحت  يخ فتكت،      

تاف فكليرفض ا   ت طاف  ذ  فتمع  ك بعة  ف  فتعريا تحتر تيحكوتف فتة تت  فتباتل      تيمل

بةو  ن يسحاوص انات  فتمعوااتا فتح  يايتا فتحت  ينشتل    فبتل ال ياترج بعتل فتعنت ء لال          

بمبر   ترف   فات  ذتتك  تظن بترفءة بتل تتلتن   ت  بعتض ف تيت ن لتتر  ن فتمتؤ ني،             

فتحو صيو.  مواف بعض فتمع  ك فبل فض كةيرفض ا، 
(1)

   

فتعل فترم ئو فتمحة  تا بي، فتاوو ء فتمستومي، فف بت طرة فتةيتطنطيي، اهاترفض ات،      

اه  ر ف     فك ن تا   ف  كةير    تطتا  فتكح بتا فبتل  كتل   تذ  فترمت ئو كرفاتا        

فتمسومي،    نهر فتةيطنطيي، فغو  عور ارفم   فتطتر ي، فتطت ب  فتعتلفئ  بت ترغر     

اتا   بواا متيا فات،  الوتا توتك فترمت ئو   مت تا فالاةرفطتا          ا،  نا   ت   ا ر ت     

قنقوا ق لتر فتاويوا ق   فن فترفتيلق لذ فتعر نقوتا   يات  بت تقاة فتتر يتر  بشترفط         

فتلتول فتحت  عقتل   ت   حترة تكتر فالاةرفطتا ة ليتري،  ف  ا  يات  ات  ينت ل ات، بتتل              

ف بتذتك فلنمت  صت      فتةيطنطيي،  كح  لتر    فن فترفيل ينقض ذتك فتلول  فتر يكحت 

 مت تحم فتحت  بعلاتت   ت   متتوا  تتر ياتتو ات، فتتحابر عوتتر اقت م فتاويوتتا        
(2)

 بت ء  ياتت :   

))ا، نقوا  اوك فترفم لتر    فن فترفيل اوك فتعر   ا  بعل  تظن فتموكتا فتحت  ك نتا     

بةو   ب احك اقت م فتتر  ف ب اتا نوستا  اقت م فتةيتل   اموتا لتيتك ات،  اافتات  ات  كنتا             

كحت ب   ت     ات      بتر   و  ال تم لتيا  تكنتم ذفك ضتعف فتنست ء فتمقات،  تظذف      تقيق ض بام

تلتتو بةوتتك اتت،  اتتافتار فف حتتل نوستتك بمتت  يقتت  بتتم فتملتت   ة تتتك فلال   تستتيف بيننتت        
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فبينك(( 
(1)

تر يبل فترفيل صةرفض عور  ر ة فالاةرفطا  نقوا   ه مو لتيم   فض فتليلفض   

 تت  عةتت  ف  بايتتا تعتتل بمل بتتا   س فتكحيةتتا فتحتت  توتتحل فتطريتتر توبتتيا فتمحقتتلم ناتتا       

علف  
(2)

ف  ء       فتاويوا: ))بسر فهلل فتترتم، فتترتير ات،  ت  فن  ايتر فتمتؤاني،        

فبتت، فتكتت  رة ففتبتتاف  اتت  تتترف   فن  ن     لتتتر نقوتتا  كوتت  فتتترفم بتتل بتتر   كح بتتك يتت      

 تسمعم((.

تقل ك ن    فترفيل عور  م تا فالاةرفطا  اقحتي ض فاا طفض فن تي ض ات، فتلتا    

فتة غيتتا فبعيتتلفض عتت، تنتترف فتكتت م  فتتتر يكتت، لع نتت ض تواتتر   استت  بتتو كتت ن  فتتةم   

ا بمقلاتتا فتبيتتا  فتحتت  ك نتتا متتحطتف عةتتر نطتتاط فتاتتلف  فتةيطنطيتتا  فلذف فنحووتت    

صيلا فترم تحي،  ظن  فتام  ففتلة   ر ة ا، نقوا  فضرم ففلة فلصرف  عور    

 لتر نل با  ا، فترفيل.  ف اا

م( لتتر فالاةرفطتا   يا يتو    812/ 215كم       مت تا فتاويوتا فتمتهاان متنا )    

فتلتتر  اناتت   تت   تتذف فتميتتلفن  فبعتتل اتت   تت ء  تت  توتتك فترمتت تا التت ال  تولتتا ف بايتت ء       

افار ع، فتاطيما فتمحسواا ب تشب عا ففاليم ن  يسير فتنلتر  ت   ك بات     فتممحنعا  ي

فلال   المحشا      مةيو فهلل
(1)

  ء       : ))  ا  بعتل  قتل بولنت  كح بتك  يمت  متهتا        

ا، فتالنا ف عا  لتيم ا، فتماف عا  فنوطا  يم ا، ت ل فتوي، ب تشلة ام  فمتحعطف  

 ك ف م  ا  ف  ت  فتقحتو ففتقحت ل   وتاال ات       بم ا، مرح فتح  ر  ففتل ل فتمرف ر  ف

ب تاو ا، تقويت  فتوكترة  فلال فعحقتل فتتر ا عت،       فف نذ  عا لتيم ا،  عم ل فتحؤ ة  

اسحقةوم لال ع، فصط ح ا   فتر     اعحقةا تبعوا  اف  كح بك نتي ض تامتو   ت الض    

لتتر فهلل عتط    ا،   و فتيها ففتنبلة  ففتبل ففتنلتر يقت  عانكر عت، فتكوكر فيحقربتان     
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ف و بلا ئكر فيسحقوان    ذف  فهلل ا  ن تار ا،  تر فرككر   ر  صو لتيار ا، فالاتلف   

ف بو  تار ك  ي ض ا، فتعلة ففتعحت     تر  ضتمه لتتر اتاف   فتمن يت  اتنكر لتتر فتست اا ات،           

 ااف اعطتار عويكر ااعل ر..((.
(1)

 

ر  اتتلا  اتتر فتاويوتتا  تقتتل كحةتتا  متت تا فتاويوتتا فتمتتهاان بعن يتتا ك اوتتا  ف  اتت    

تمابف فالاةرفطا  فتةيطنط  عنلا  فعحقل  ن فتقاة ا  نعحم ا، تتتف فتمتهاان عويتم     

فك ن    فتمهاان عور  م تا  يا يو اطيب ض ا، فتحاليل ب تار  ففتلبواا متيا  مبمت    

بي، طر   فتوي، ففتشلة فبي، فتم نيا ففتعنف.
(2)

 

 ياتتت  فتمعحلتتتر ب نحلتتت    عوتتتر كمتتت  كحتتت  لبتتترف ير بتتت، فتماتتتلا  متتت تا يانتتتئ  

فتةيطنطيي،    عما يا   ء  يا : )) فتامل هلل فتذا تتر  ايتر فتمتؤاني، غطفتتم   تهذل      

باتت   بتت   فتمشتتركي، ففتتور باتت  صتتلف  بتتام اتتؤاني،   تتر متتاو فهلل تتتم ف فيتتا متت تم ض    

.غ نم ض... فتيانئم ا  كح  فهلل تم ام   تل      يسن    تيقوم بم اابو ض يرض   ((
(1)

 

تقل تع  ف    فتعرب  فالم ا   ف   بوع تيا    ابت ال  فتاترف  ففتع بت      

فتا   يا فمبو تنت  صتا  ف بطت ل فتتذي، كت ناف يقتا فن  يتا  ف اتا فتمهوترة ضتل           

 عتتتلفئا  فتةيتتتطنطيي،   هفتتت   فتشتتتعرفء لفتتت  ة  فئعتتتا بكتتتو اعركتتتا نتتت   فتمستتتومان   

ذكرفض اليا اابعم ف ا بطو  فكت ن  غم      فكو تل، فبحاما  تحر ك    ال تحرك 

كتتو فتت عر يتتحوو،  تت  التتتم بتت  ة فتمستتومي، فيحلنتتر بةطتتاالتار ففتتب عا  نتتا  ر    
(4)

 

فك نتتا فترمتت ئو فتلبواا متتيا بتتي، فتطتتر ي، عوتتر  تستت، اتت  يمكتت،  ن تؤتتتف فترمتت تا   

ف  كرفض فتة با ف مواب ض فتعةيرفض  فيمك، فتقال  ن فتمسومي، بل تواباف عور متةقار  ت   تذ   

فتمبت ل  فتقتل   تتر  تترف  فتمستومي، ففتةيتتطنطيي،  ت      كت  فتوتتريقي، فتتر يةتترح        
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فعا  فتعلفء بينام  يشحل بي، فتاي، ف نر  فنعر فتمستومان ب نحلت  ف  بت  رة ع فتاف     

    ذكري تا  طاي ض  فف    تسبيو تومش عر ففتمو نر.

ا يحار  ن تنحات    ا  فتةيطنطيان  قتل ك بتلفف   تافل فتمات طر ف  ففتكا  اةرفطت      

تم ا  عور يتل فتمستومي،  ت   اترف  عوتر ف بتو فكت ن فتاطتر فالمت ا  ات     عوتر            

فتلففم    اايوا كو بيطنط   فف    فتةيطنط  يعكس لتينت  صتا ة  ويتا تاتذ  فتا تتا      

فال  يتت   ن تتتر  فتللتتا  فتحتت  ينطوتتئ تاتت  اتت  فتتترفم بتتل تركتتا      تت   يمتت  متتطر    

عوتتر  ن يشتتيل فتشتتعرفء بمعتت  ك تعتت   ياتت  متت  تار  ف فض     فتعتتر  فتتتر يقحلتتر ف اتتر  

اشر  ض  بو  ن  تلف  ض ففالي   تحلو باذف فتكو ح فتذا تر ينحم ب  لتر نحيبا ت مما 

بتتل   نوتتا  تت  فتقلتتص فتشتتعة   ففتافبتت   ن ف    فتعربتت  بتتل  نتتذ فتب  تتم يحاتتال     

بمرف  فتتطا، فتيئ ض  شتيئ ض فيلتةل     عافصتر..     
(1)

فتاربت  فالمت ا    فكت ن فتشتعر    

تستتبي ض ت  يايتت ض توابتت ئ  فتاربيتتا فتا اتتا كمتت  كتت ن تستتبي ض  لرف يتت ض تومعتت تر فف اتت ك،   

فتةتت  تة فبتتل فمحشتتال بتتم يتت با  فتامتتاا ففتةكتترا  تت  اافضتت  كليتترة اتت،  تعريواتت      

توةوتتلفن  فاتت  ذتتتك  ظنتتم يلتتع  عوتتر فتمتتؤ ني، ففتبلتترف يي،  ن يحاتتذفف فتشتتعرفء        

ل ر عت، فتلبتا فتاليتل فتمكت ن  ت   فت  فتار لتتر  تتلف  تتر           كمل    ت  يايتا تةعت  

تكتت، تيمتتلتاف  يايطتتان اتت      خفتةيتتطنطيي،   تتظنار تتتر يكحةتتاف فتتعر ر تيقلتتاف فتحتت  ي      

تنحكوف فتبال بةو  ن نستحاوص انات  فتيئ ض     ريذكرفن ا، فتابع   بعة  ف  فعريا تح

ر فتاتر  التل فض   يسيرفض ات، فتحت  يخ بعتل فتعنت ء فال بمبتر   ترف   ف كتذف كت ن فتع         

تحسبيو فتمع تر فتبلرف يا ففتاب ئ  فتاربيا لتر تل ا  فبل فمحنل يت با  لتتر كليتر ات،     

ف بيتت   فتشتتعريا  بتت  تمتت م  ف فتةاحتترا  تت  ا  تتتم فتبلرف يتتا فتحتت  متتابا   تت  اعبتتر  

 فتةولفن.

 

 اللدل الديني: -ب
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تاتيتلفض ن تلت ض ال   تقل كت ن فالمت م  عهتر  مت تا متم فيا تتلعا لتتر تاتيتل فهلل          

تشابم ف ئيا  ففاح ت فالم م بهن  يت، عقتو ف طترة فايتطفن صتاا  تذف فتشتر  ن بعتا         

ا،  ن ات   ت ء بتم ات، ف تكت م ففتقتافني، فضترف  فتمتافعو ففال فت   تتيس  يات  ات              

ينتت    فتعقتتو فتلتتايل  ف تهبتت   فتنوتتاس فتستتوميا  فبتتل  فتمستتومان فتعقتتو تتتر بتتل          

هيمتا  ت   ميت   اتا  ر فتلنيايتا      فعر اف تتم اك نحتم فتع  
(1)

فتتذتك فتر  فتعقتو يعمتو      

عنتل ر يبتتل ف تت  تريتتا ت اتا انتتذ ابيتتئ فالمتت م  تحتتر كت ن اتت، نح  تتم ذتتتك فترصتتيل    

فتتار ا، فتموكري، ففتعوم ء فتذي، تر يكحواف ب تعوام فتلنيايا  بو ك ن توعقتو فتستيطرة   

  فبافعتل ن صتا تستحنل لتتر     عور  اا  ر تحتر فتلينيتا  لذ  عوتاف تات  بي مت   انطقيتا      

فتعقتتو   كلتتر اتت، فمتتحن     لتتت  فتنقتتو ففترففيتتا  ففتاتتذفف اتت، فتقتترجن فتكتترير  م متت ض        

يسحنلفن لتيم    ذتك  م  فف ر فتقرجن عمواف بتم فات  ن توتم  فع  ضتم تركتا       
(2)

كمت    

فتبتتتلل  ج ف فمتتتحع ناف بتتت تمنطر فتيانتتت ن  يلتتتاغان  تتت  بافتةتتتم بتتتت ي  ر  عر تتتاف     

ففتمن  رة  ر نهرفف  ت  كحت  فتتلي ن   ف نترا  فتحبترفف  يات  فن تتا ت  فات، بينات           

فتلي نا فتمسيايا فتح   نذ  تعمو عور تنقيا عقيلتا  ا، ف  ك   ففتعق ئل فتا نيتا تحتر   

لتتر فالمت م فبتذل كتو      ،فتمستيايي تلمل    ااف اا فالمت م  فتاتل ات، تيت   تاتال      

لتتتر  ينتتم فاق  عتتا نلتتمم ففتتتر  عويتتم   ريتتر  اتتل   تت  فتتتلعاة  
(1)

فف تتل  فتلفتتتا  

فتةيطنطيتتا بعتتل فنحلتت   فتعتتر  فتمستتومي، ففمتتحي ئار عوتتر التتر ففتشتت م نوستتا  عوتتر  

 فتل ل  فئر ا  فتلفتا فالم ايا تربي ض ف كري ض.

يؤكلفن صاا  ينار فبل تطا   ذف فتاتاف    ،ففتمسياييلذف بل  كو ا، فتمسومي، 

عا  لذ تف  فتحه ر بي، فتوريقي،    فتعلر فتعة م   نشه عت،  تذف  تلل    ف نذ  بع  فض ففم

 ين  فا، فتهرفف فتح  ك ن يال   يا  الو  ذف فتبتلل  ن بعتض فتاووت ء كت ناف عنتل      

تاتيار فتا  ا يا اان لتر اع صتريار ات، ف بت طرة كحةت ض يتلعا ر  يات  لتتر فتتلنال         
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تتر  عوتر  تذ  فتكحت  بت تابج ففتةترف ي،          فالم م  ور يك،  فتئك ف ب طرة يل ات، ف 

فتحتت  يؤكتتلفن  ياتت  عوتتر صتتاا  يتتنار  
(1)

كتت ن نحتت ج ذتتتك فتبتتلل كح بتت    ينيتتا صتتي     

با صتا  ت  فتشت م     ،فتمستيايي بعتا  ب تولا فتيان نيا فتحت   وتا فتولتا فتمستحعوما بتي،      

فالتتر فتوحتتي، ك نحتت  بةتتو فتوتتحل فالمتت ا  تاتتا فتستتيطرة فتةيطنطيتتا  نتت با ياتنتت            

لاشق      فتعلتر ف اتاا بعتض جيت   فتقترجن فتكترير ففنحقتل استهتا نتطفل فتقترجن           فت

ففتات  ففتعة  ف  فف ن  .
 (2)

 

فاتت، اؤتو تتتم ااتت ف ة اتت  استتور  تت  ااضتتا  فتا يتتا فتمستتيل فتريتتا فال ف ة      

فتةشريا ف   بمل با فتل    ع، فتمسيايا  كحةا  ذ  فترم ئو    ب ت  تاف  فتميتط   

 عوتر متةيو فتملت ل باتتم: )) لذف متهتك فتعربت  قفتمستورق.. لذف بت ل تتك           بكلرة فتحكترف   

فتعربت  فتمستور..  ه ةتم(( فتةتلف تتك فتماتت ف ة تاتلف لتتر تطفيتل فتمستيايي، بظ  بتت            

ت ضرة   ف ضعور فالعحرفض   فتماحووا فتح  كت ن  يترفنار فتمستومان يا اانات  لتتر      

ف   با برةق  ت   ففئتو فتعلتر فتعة مت      فتعقيلة فتمسيايا  فكح  توميذ  ف مقف ق يا 

اا ف ف  ب تولا فتعربيا تقام عور فتبلل ا  فتمسومي،  تي    تض  يات  بعلتا اامتل     

 ماالض  كم     ل بعض ف بافل فتووستويا  تلالض انطقيت ض التو فتاوتر فتمستحمر  فنلتيو        

 بتا بترة    فهلل     عم ل فتماواب   ف    بافل يبةر لتيا  فتلنال    فالم م فبتل كت ن  

 فل ا، فتحج    فتكوما بابحي، البل ا، فالتحطفم بظتتلف م : لذ بونت  باوتر فتمستيل تتطم      

 ن يكان فهلل بل بقر تانت   فن كومتا ف فح فتتطم  ن يكتان فتقترجن فتتذا  تا كومتم فهلل         

ااوابتت ض  ف تت  علتتر فتاويوتتا فتمتتهاان  اتتر   متت تا بايتتر فترف تت  ق بتتا كتت تيةسق     

عيو فتا فم   م تا لتر عةل فتمسيل ب، لما   فتكنتلا يتلعا    فكح  عةل فهلل ب، لمم 

 توبت تو  يا  لتر فالم م  ر  عويم عةل فتمسيل يلعا  لتر فتنلرفنيا ف ار  كح ب   
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احملوا     م تا عنافنا  قفتر  عور فتنل  اق يلا   يات  ات  كت ن يليتر  فتنلت  ا      

ففتياا  ا، فةا    فكيف ك ن فتمسومان يل عانا .
(1)

 

بل ك ن فتمهاان ا،  كلر فتاوو ء ترص ض عور اب تسم   و فتك م فعور   مار ف

فتمعحطتتتا ف تتؤالء  تتر فتتتذي، كتت ناف يةالتتان  تت  فالمتت م فيعووتتان ج فء  فتع تيمتتم عتت،    

طرير فتعقو ف يل فتمهاان باتار    اسهتا نور فتقرجن.
(2)

ف ار فتتذا  عتو نلتاام     

تمسحشربي،  ذف فتر ا تحر  ن اتنار ات، يبتل    يمانم ق اير فتك  ري،ق فبل تةنر بعض ف

صعابا ب تلا    عل فتمهاان نماذ  ض توحقاا فالم ايا 
(1 )

فتكت، ال يمكننت   ن نتاف قار    

 عور  ذف فتر ا ذتك  ن فالم م ال يمن  فتمسور ا، فتحار  فتعقو  ففتحطو   فتعوم .

ر فتماي  فطرير  قل  ع  فتن س لتر فاليم ن ع، طريقي،: طرير فتنهر لتر فتع ت

فتنهر لتر ف ار فتب  با   ف ا يرا  ن نهر فالنس ن لتتر فتعت تر يتلعر ليم نتم فيقتاا      

يقينم  ف ذف فتنهر ين م  فتن س عور فنح  ار  فتم  فت ف  فتات  ب تووسوا فتيان نيتا  ت    

 فتعلر فتعة م   نذ فتعوم ء  فتب  ت ض عقويت ض ابتر ف ض ت  توستير فتقترجن فتكترير ك التبت          

فك نتا فتنحيبتتا  ن بعتل  فتعقيتلة عت، بست طحا  ف فتتتر        فتري ضتي  فتتذا يل متان بتم    

فص   فتمحكومان  ر فتن طقان ب مما  ف ن ك نا  ذ  فتنقطا نقطا ضتعف  ت  فتووستوا    

ففتعوام ا، فتن تيا فتلينيتا  تظن  تتوا  كةيتر    تلفتتا فالمت ايا  ت  فتعلتر فتعة مت           

ف  تتا ففف اتتا اتتلني   عهيمتتا فتتته ر  بتتةعض عتت  ف  ف اتتر ف نتترا  تت   ميتت      

 افن  فتاي ة  ك تمع ا   فتحب  يا فنهر ف تافل فتشالتيا   كت ن عوتر فتعومت ء  ن     

ينهرفف بعي، لتر بافعل فالم م فتع تيمم  فب تعي، ف نترا لتتر فتملينتا فتعة متيا فات       

ذتك ا،   و فتمافءاتا بتي، فالمت م فتوتك     تعرضا تم ا، ته يرف  تت  يا   نةيا  ف

فلنت عا  تم. فتحه يرف 
(4)
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فبل  محهنف فتاويوا فتاف ر عنل تاتيم فتا  ا فتبلل    اسهتا نور فتقرجن فذتك 

ب احاتتتتت ن ف متتتتترا فتتتتتتذي،  تتتتتر  تتتتتلفه ر اتتتتت، فتلفتتتتتتا فتةيطنطيتتتتتا  تتتتت   تتتتتلفء متتتتتنا  

م( 847/ 211)
(1)

لفء ع، نوتر فتقترجن  تظذف     ك ن ف مير فتمسور يسهل   ن ء عمويا فتو 

بتت ل باوقتتم  تتر بتتلفه   ف ن   تتض تتترك  تت   يتتلا فتةيتتطنطيي، فتتتذتك فضتتطر بعتتض        

فتمستتتومي، لتتتتر فتعتتتا ة لتتتتر فتلفتتتتا فتةيطنطيتتتا عوتتتر فتقتتتال باوتتتر فتقتتترجن ففف تتتم          

 فتمع  ضان فالضطا   ففتما نا فتة تلا.

بت  استور   فك ن ا، بي، فتمسومي، فتتذي،   تتاف فتقتال باوتر فتقترجن استور فبت،         

فتبرا   فبل  تف  با عيسر فتا ف  كح ب ض فنحقل  يتم عق ئتل فتنلت  ا بمتذف ةار فتل  تا      

فال  اذكستتيا  فتنستتطا يا  فتمانا ستتحيا  ف   فتمستتومان عوتتر اقتت تحي، تنستتة ن لتتتر       

فالاةرفطا  قايا ئيو فتل ت ق  تحج     تلف م  بمل  فتسةةيا   ر ض فتمسومان  كترة  

ك    فتاوا  ففتلو    فنقل  با فتق مر فتةوا   كرة فتةنا .ف ا  فب، فهلل اش  
(2  )

 

فاتت، اهتت  ر فتحتته ير فتلقتت    بتتي، فتاتتت  تي، فتاركتتا فت فيقانيتتا  فتحتت  بتتل       

م(  اتترفض بحاتترير تقتتليس 526/ 188تيتتا فاليستتا ا متتنا ) فالاةرفطتتا عنتتلا   صتتل  

   فتا نيتا فك نتا فتا اتا    فتلا  ففتحم  يو  فن  ا بحارير فتعقيلة فتمسيايا ا، ف  ك

فتوكريتتتا فت فيقانيتتتا  تتت  فتعتتتا ة ب تمستتتيايا لتتتتر طةيعحاتتت  ف فتتتتر  فيتتتر ل بعتتتض     

فتمؤ ني،  ن  علفء قتياق ت يقان    لتر اؤ رف  لم ايا لذ  اتر فتاويوتا قيطيتل بت،     

م( بظتفتتتتا ت يقانتت   اتتت،  ميتت  فتكنتتت ئس فتمستتتيايا   521/ 184عةتتل فتموتتتكق متتنا )  

فتتا فالمت ايا   فتما ا ة  ت  فتل 
(1 )

فال يستحةعل  ن يكتان توحعت تير فالمت ايا   ر ت   ت        

فتلفتتتا فتةيطنطيتتا لذ تتترم فالمتت م فتحم  يتتو ففتلتتا  تاريمتت  ض ب طعتت ض  حاتتا فتاركتتا     

فت فيقافنيتتا ابتت الض كةيتترف ض تومبتت  ال  فتلينيتتا   منتتا فتوكتتر ففتترتا ف اتت   فتنهتتر     
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ن  فتلاشق  فا،   تر   ت    كحت   ينةتا      فبرت  نل     تول    عنا  فعور   مار يات

فتمعر ا ف تا يشتمو توستيرف ض تقيقت ض ت   اذكستيا      
(1 )

كمت  كحت   ت   اقت ال      يات       

عور فتذي، ياطان ا، فهن فتلا  فتمقلما   هصةاا اق التم م ت ض تت  فض يتلف   بات     

فاليقان   ع، عقليحار ضل فت فيقانيي،.
(2)

 

م( ا،  فتل فتمحامستي،   826-575/ 211-142ف تف ينقوا س فتمعحرف منا )

توتتل    عتت، عةتت  ة فتلتتا  فتمقلمتتا فاتت،   تتر   تت  ة ابماعتتا اتت، فتاط بتت   كحةاتت         

تمع صريم تما  متا فت فيقافنيتا   
(1)

فات  ذتتك  قتل كت ن  نت ك تم  تو  ت  فتبتا فتاوقت            

فتستت ئل تتتلا فتمستتومي، ففتةيتتطنطيي، ))ف اتترفء  ن فتعةتت  ف  فتمرعةتتا ففتماهتتا ف       

ك نتا تاحوتف فنح  ت ض بعيتلفض غيتتر فتمعت يير فتاوقيتا كمت  تحبوتتر  ت  فصت ي  فلبت ء ف تت            

ك نتتا  تت    فتنلتت ئل فتما اتتا تليتتر  فا فتاةتترة اتت، فتنتت س ف  فء فتقتت  ة فتتترفتيي،      

ف غوتتت  ف عتتتر توقتتتر فتقةتتتال بل  تتتا متتتافء عوتتتر  تتت نة  نتتت  فتاتتتلف  فتو صتتتو بتتتي، 

فتعقيتتلتي،  فكتت ن كتتو اتت، فتطتتر ي،  تت  فتعلتتر فتامتتي  ااتعتت ض ب متتحا ص فتعهتت       

ف ن بيا فكت ناف  ت  كتو ات، فتمكت ني، ينحبتان ابماعت   ضتاما ات، اؤتوت   تحستر            

تقطتري، ك نتا تقوةت   فتقتل  ففتحعقتلف       بط ب  فتحاذي  ففال ف   كم   نتم  ت  كتو ات، ف    

   فتطةيعا فتةشريا ت ب  لتر تل ا     فتوعو نوسم غير فتا مر عنل ف  رف .
(4)

 

م( كحةتتت ض توتتتر  عوتتتر 828-578/ 211-141ف تتتتف نيقوتتتا س فتمعحتتترف متتتنا )

م( ا،  فتل  828-578/ 211-141اا  ب  فاليقان    فيعل  يا ف س فالمحليات  )

ع، عة  ة فتلا  فتمقلما فا،   تر   ت  ة ابماعتا ات، فتاط يت         فتمحامسي، تول   

كحةا  تمع صريم تما  ما فت فيقافنيا 
(7)

فيترا فتمتؤ   فتيانت ن  ب بت   بباياتتا ق ن       

ااتتت  ب  فتلتتتا  كتتت ناف  عتتت ة لصتتت ح مي متتت  ف حمتتت ع  فيريتتتلفن تاريتتتر فتحعوتتتير 
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ةاتت   تت  اا فتتتا   يليتتر فت ف يقانتت  ففتحربيتتا اتت، متتيطرة فالكويتترفس  ن ااضتتا      

تلاير   ا   ا لتا     صا ة بشريا فتلاير  مرف  فترفح تلايرفض ا  ي ض  فتكت،  

 ت تيويف يتترا تشت با  بتتي، فتاركتا فت يقافنيتتا فترفايتا فبتتي، فتميتو تحلويتت  فتعقتو  تت        

فالم م    فتقرني، فتل ا، ففتح م  فتمي  ا فيرا  فمةنسك   ن فتتلف   ف فل تاتر    

اف فالاةرفطا يتتا اتت، تطفيتتل فتترفء فتر ةتت ن فنوتتاذ ر  فبتتل فتتعر     فاليقانتت    تتا نتت 

صن   فتلا  فتمبيلفن    ف ساس  ن فتاطتر ياتل  ت باتر فكت ن فتتلف   فتات   عت،        

فتلا ة فتمقلما  نا   نبيو فتب  و ف   تتذكر بت هلل ف ن ات، فتطةيعت   ن يحبتم فتعقتو       

لة ف ن فتمستيل بتل بتلس    فالنس ن  لتر فتحم س فتمع فنا ا، باا ف فء فتلا ة فتمحبست 

فتمتت  ة تتتي، فمتتحا ل لتتتر  ستتل بشتترا      
(1)

غيتتر  ن اعركتتا فالصتتا يا فكحستت   تت       

ارتوحا  فتح تيا ط بع ض مي مي ض فتر يكت، فتر ةت ن ابتر  اتلف عي، عت، فتلتا  يهتا فن        

عتت، تقويتتل كنيستت   استت  بتتو كتت ناف يكتت  اان عتت، تريتتا  ليتتلة فيب  تتلفن  تت  متتةيو  

ففتلفتا  توك فتع با فتح  تاطل  انذ تا، طايو    فتعت تر   تاطير فتع با بي، فتكحيةا

فتةيطنطت   ن لاةرفطتتا   فات  فتشتتربيا تتر يكتت، تتت ا  فتتلي،  استت  بتو كتت ن  ئتتيس      

فتكنيستتا فكتتت ن  تتت  اقتتلف   فتتتتل   ن يتتتلعا فتمبمتت  فتكنيستتت  برتمتتت ن فالاةرفطتتتا     

فتتتلين .
(2)

اتت   يتتا ف   تتتل ف تتذ  فتنهريتتا عتت، ع بتتا فتكنيستتا ب تلفتتتا  تت  فتحتت     م  

 نلتت   فتلتتا  فتمحتتتهنري،  فياضتتل فتقتتتليس ياتنتت  فتلاشتتق  ف اتتتا نهتتر  تتتؤالء       

فتر ة ن    باتم )) نا، نطي  فالاةرفطا   مت  يحعوتر باي تنت  فتياايتا   ا  ت  فتتاالء       

 اتت   تت  فتاكااتتا فتكنستتيا  تتظن فتقسيستتان  ففتلريةتتا فاتت  ياتتر تتتم عوينتت  اتت، فتبة يتت  .

متتت  فمتتت  تاف فتقتتتافني، فتكنستتتيا    تحقتتتلم فتسي متتت  اتتت،   ففتمةشتتترفن ب تكحتتت   فتمقل

فنحلتت ص فالاةرفطتتا   م فتحنهتتير فتكنيستت   اتتا اتت، فنحلتت ص فتقيستتي، ففتمعومتتي،   

فتيس تبريل ر انم لال ا، بةيتو فتولاصتيا   
(1)

فلذ ك نتا التر ففتشت م ففتعترف  بتل       

فنولوا ع،  سل فتلفتا فتةيطنطيا فتر يةر  يا  لال فتاالي   فال  اذكسيا  تظن تتر يعتل    
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 نتت ك ابتت الض  ن يحتتلنو ف بتت طرة تتتلن ض استتحمرفض عنيوتت ض كمتت  كتت ن فتاتت ل  تت  فتقتترني،    

 فتا اس ففتس  س فتمي  يي، تي، ك ن    فتلفتا ف تذفكسيا فغير ر.

ت  فتةيطنطت  تحتر يقتال بينتتط    فتنتطف  تتال فتلتا  بتت تحوكير فت  تا    ناتض ف فبتل  

ذفكستتيا  كلتتر اتت، يتتام     ق ن فتكنيستتا فال  اذكستتيا نر تتا اتت، نتتطف  فت يقافنيتتا ف     

اترق 
(1)

فياك   يا  ينس  ن ياا ي ض عرف  ض ا، فت ذبيا ب ل تيطيل ب، عةتل فتموتك  ن    

فتحت   ت  فتكنت ئس فتنلترفنيا بمموكحتم      ن  حم محمحل   بعي، ع ا ض  ن  ا كسر فتلتا   

فيقال  يا  ينس  ن  ذف ك ن مةة ض    لصلف  يطيل  ار  بذتك فتكت،  تذف ف اتر تتر ينوتذ      

بسة  اا  يطيل بعل ذتك بقويتو بتو بوتر يةوت  ف اتر متاا  ت   ضتير نطت   فتكت، تيتا            

عوتر  ك ن عور  ذف فتر ا )فتشني  فتما تف تولي،( فبل  ع نم عور نلرفن  فممم بشتر  

 مم ء فتعر  فك ن ف ا  مير تر     فتش م بل فعحنتر فالمت م  تر ف تتل بعتل  ن بتم       

فبل بقيا    نوسم      انم 
(2)

فيشك  وااتفن     ذف ف ار ات، فتاويوتا لذ تتر يعر تم      

لال ف بو ا، فتن س  ا  ابر  نةاة ياا ا تواويوتا ب احتلف  تكمتا   بعتي، ع ات ض  نبتل         

فتكتت، فتنةتتاة تتتر تحاقتتر فتتتر ياكتتر يطيتتل لال   بتت  متتناف  فيتترا   عنتتل فتطةتترا  يتتت  ض 

 ت  فالمتت م  ت  فتقتترني،    اركتا فاليقافنيتا ففتاركتتا فتعقويتا    ت تيويف  ن فتحشت بم بتتي، فت  

فتلتت ا، ففتح متت  ففضتتل  وتت   فعويتتم ))  تتظن   فمتتا  تت تي، فتاتتركحي، اتت، ن تيتتا   تتر   

عقتو  ت  فالمت م فتقتال باوتر      لتلف م  عور ف نرا بل يؤ ا لتر نح ئج تطعم تلوي  فت

فتقرجن فتتي، فعحنتر بعتض نووت ء بنت  فتعةت س  تذف فتتر ا ك نتا لتتلا فتةعلت   فتحت              

تا م لتر ان طر فتللا  تولفء ف مرا تشحرط لبرف  ف مير باور فتقرجن ال حلفئم.
(1)

 

فبتتل تعتتل   صتتا  فتع بتت   بتتي، فتمستتومي، ففتةيتتطنطيي،  فك نتتا فتلق  تتا  تتتل      

 ا م فتوريقي، اا   فتلق  ا فتيان نيا فبل  ك  عور ترف م فتةيطنطيان ات،    افنةا  فك ن

بةتو فتملوتا  فعومتا   ففتحقتر فتمستومان باتذ  فتلق  تا  ت  فتااليت   فتةيطنطيتا فبعتض            
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 ف  فضتتتتتتت  فتو  متتتتتتتيا فتحتتتتتتت  بستتتتتتتطاف متتتتتتتوط نار عوياتتتتتتت   فيقتتتتتتتال  يمتتتتتتتااةي،   

  باكتتر فتمابتت  فتبلرف تت    ق ن فالاةرفطتتا يحي، فالمتت ايا ففتةيطنطيتتا  عوتتر تن  ستتا   

 املوتتي،فتبلرف يتتا ففتحق تيتل فتح  يايتتا  نهترفض تواتت ف فتتلين   ك نتتا كوح  مت       لففتحق تيت 

 تووكر فالغريق 
(1)

عور  ن فتلفتحي، فالم ايا ففتةيطنطيا ك نح  تشتحرك ن  ت  اهت  ر     

فتمستيايا  ذفك فالمت م   فتح  ب ئما    فتعلا  فتامطر فبحت  نرا    تاتلف  فتل  ا 

فتيان نيا  ففتمستيايا فت تينيتا  كت ن تكتو انات   فبطتا بايتا ات، فتاتتلة فتلق  يتا  فنتو            

  فض  كتو كحوتا قفكت ن فتتلي،  ت  غ تت  ف اتر فتع اتو ف كةتر  ت  تاليتل تاتام توتك              

فتكحتتو غيتتر  ن  تتذ  فتكحتتو فتل  تتا  ميعتت ض ك نتتا فف  تتا فالاةرفطا يتتا فترفا نيتتا بتتل         

ف  فض  فتح  ف  ا   ع، فترفم تق تيل    فتق نان ففال ف ة  ص    لتر فتمسومي،   

ففتم تيا بو تحر    فتووسوا فف    ففتعم  ةق 
(2)

فبل ك ن عور فتمستومي،  ن يمتتاف    

   عمويا فنحي   ففنحق ء   ر ل ا ج فصار  تحر يةلعاف  ق  حار فتمحميطة.
(1)

 

ب تحةت  ل فتلقت     تيت        ين   ت   تذف فتولتو  ن فتع بت   بتي، فتتلفتحي، تميتط        

تمك، فتمسومان ا، فتالال عور فتماطاط   فتيان نيا  فب اا فتتلفتح ن بمات فال    

تحة  ل فتعوم ء فتكاي، بعل   عوميا اشحركا  كو ذتك ك ن تم ته ير  فتافضل  ت  نوتر   

فتل ال   ق  يا ففمعا  كمت  مت  ما فتاترف  فتحت   ف    ت  ت  عوتر   فضت  كوحت          

 رفء فتاي ة فتلق  يا فتح  تملوا     اا  فتشعرفء فف  ب ء فتتذي، تاتل اف   فتلفتحي،    ل

كم       يت ض لتر  اا  فتمب  ال  فتلينيا ففتووسويا  لتر   ن  فتاي ة فتلق  يتا   عنا .

ك نتتا  نتت ك صتت   تب  يتتا  رضتتحا  ف فضتت   فتق ئمتتا فتحتت  بتتا  لتستت س فتتتلفتحي،  

تلتتت ال  بينامتتت  تاوتتتر اتتت، تتتتلة فتعتتتلفء   فالمتتت ايا ففتةيطنطيتتتا بتتتترف ة ف تتتا  ف 

 ففتلرف  فتارب  ف ذف ا  منحن فتم    فتولو فترفب  ا،  ذ  ف طرفتا.

                                                           
 .275  ص1فتعلفا  فتالف   ج - 1

 .486 رفني فم  تت  ة فالم م  ص - 2

 .282  تيويف  فتمر   فتس بر  ص - 1
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 تمهيد -2.4

التجاري النشاط وريثه فارس على باستيالئها اإلسالمية الدولة أصبحت

على أصبحتباستيالئها كما الشرق، منبالد الفارسيفيالهندوالصينوغيرها

الشامومصرالمسيطرةعلىحوضالبحرالمتوسطالشرقيفقامالمسلمونبالدور

ةوالبيزنطيةعالقاتهماعلىأساسالتجاريالجديدالذيبنتفيهالدولتاناإلسالمي

المصلحةالمشتركةوالتبادلالتجاري،بمايكفللهماتصريفمنتجاتها.
(1)



ترتبعلىذلكمننقل لكنانتقالالخالفةمناألمويينإلىالعباسيين،وما

قلل المتوسط البحر شواطئ عن البعيدة بغداد إلى دمشق من الخالفة عاصمة

ئر،بعكسالدولةاألموية،إذنظرالعباسيونإلىبعضالمواناالهتمامبشؤونالبح

البحريةعلىأنهاحدودونهاياتيقفونعندهاالمجاللنشاطتجاريوسياسيفي

البحر، سيادة
(2)

مراكزهم إلى البحرية التجارة يوجهوا أن عليهم سهل مما

التجارية
(3)

صهابينالدولتينولكييسهلعلينافهمطبيعةالصالتالتجاريةوخصائ

هاتين بين التجاري التبادل مراكز أهم دراسة من لنا بد فال والبيزنطية العباسية

الدولتين.











                                                           
.111العدوي،اإلمبراطوريةالبيزنطية،ص-1
.55-55مؤنس،تاريخالمسلمين،ص-2
.185لويس،المرجعالسابق،ص-3
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 ةوالبيزنطي ةالعباسيالدولتني بني التجارية العالقات  -4.2
 مراكز التبادل التجاري -2.1.4

 

 مراكز التبادل التجاري في الدولة العباسية: -أ

 العامل الخالفةكان عاصمة به امتازت الذي الموقع في المتمثل الجغرافي

العباسية"بغداد"وهوقوعهاعلىضفتيدجلةوالفرات/دورمهمفيدعممركزها

التجاريإذسهلاتصالهابآسياالصغرى،سوريا،والجزيرةالعربية،ومصربينما

بخارىوإيرا طريقي عن بغداد الوسطىتصل آسيا ن،كانتالقوافل
(1)

عبر وقد

من دجلة في يأتي ما كل للدنيا مشروعة ..(( قائاًل: ذلك عن المنصور الخليفة

وما والبحرين، واليمامة، وعمان، وفارس، واألهواز، وااليلة، والبصرة، واسط،

وديارربيعة، يأتيمنالموصل، ترسو،وكذلكما ترقى،وبها يتصلبذلكفإليها

وأرميني ةوأذربيجان، مما مصر،، ديار من يأتي وما دجلة في السفن في يحمل

والرقة،والشاك،والثغور،ومصر،والمغرب،ممايحملفيالسفنفيالفراتفيها

((.نيحتطوينزلومدرجةأهلالجبلوأصبهانوكوروخراسا
(2)



أن ثم ...(( قائلين: موقعها إلىأهمية بعضمستشاريه ينهه آخر وفيمقام

تأتيكف والهند،والصين،والبصرة،الميرة يدجلةمندياربكرتارةومنالبحر،

العجم وبالد خراسان من أيضًا الميرة وتجيئك والشام، الرقة من الفرات، وفي

تامراء. شرق في
(

*
)3

إال إليك عدوك يصل ال أنهار بين المؤمنين أمير يا وأنت

رةلميصلإليكعدوك،علىجسرأوقنطرة،فإذاقطعتالجسرأوأخربتالقنط

وأنتقريبمن والسواد، والموصل، واسط، و والكوفة، للبصرة، وأنتمتوسط

والجبل(( والبحر ،البر
(4)

ابتكار من كانتا أم الروايتان، هاتان أصبحت وسواء

                                                           
.11فازيليف،المرجعالسابق،ص-1
.238-231اليعقوبي،البلدان،ص-2
تامرااسمسرياني:هوأحدفروعنهردجلةالرئيسيويعرفبالفارسيحوروانفعربفقيلنهروان،انظر:جمالبايان،أصول-*

.117،335،ص1715،بغداد،مطبعةالمجمعالكردي،1أسماءالمدنوالموقعالجغرافي،ج
.152،ص1751محمدبنعليبنطباطبابنالطقطقي،الضفريفياآلدابالسلطانيةوالدولةاإلسالمية،القاهرة،دارالسعاد،-4
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الناحيتين، من أهمية الجغرافيمن بغداد لموقع كان دليالنعلىما فهما الرواة،

قتصادية.اإلستراتيجيةواال

الهندظح وبين بينها االتصال سهلت التجارية الطرق من بشبكة بغداد يت

والصينوغيرهامنبالدالشرقمنجهة،وبينهاوبينأوربامنجهةأخرى،وهذا

ماجعللهاأهميةدوليةكبيرةإذكانتالدولةفيالعصرالعباسيتشرفعلىعدة

والبحراألسود،والخليجالعربي.بحار:البحرالمتوسطوالبحراألحمر،

العباسيةعلىأغلبالمناطقالحيوية الموقعسيطرتالدولة ومنخاللهذا

للبحر الشرقي الساحل حول البيزنطية الدولة مع صراع في تدخل جعلها مما

المتوسطوالمداخلالمباشرةإلىأوربا،
(1)

لقدأدىهذاالموقعإلىأنأصبحتبغداد

تجاريًا والصين.سوقًا الهند من اآلتية للسلع
(2)

والسلع، األمتعة فازدهرتبأنواع

التجارمنأجرافبعيدة يعجبحركةالسفنالنهرية،وقصدها حتىأصبحميناؤها

لممارسةالتجارة،
(3)

حتىأنالذييمربأسواقبغدادفيذلكالوقت،يسمعلغات

ولهجاتأجنبيةمختلفةبينالباعةوالصناع،
(4)

وقدكانتاللغةالعربيةبينكلتلك

اللغاتلغةالتجاراألجانب،وقدعرفتبهذااالسمألنهاكانتمعسكرًاللقائدحرب

بنعبداهللالبلخيمولىأبيجعفرالمنصور.
(5)



بحيث كبيرًا كان العباسية الدولة في البيزنطيين التجار عدد أن يؤكد وهذا

جانب،وسهلموقعبغداداالتصالبالخليجخصصلهمحيخاص،بعكسباقياأل

الهندي، المحيط من اآلتية والصين الهند لتجارة المهم التجاري الطريق العربي،

االتصالإلىانحطاطأهميةالبحراألحمرفيالتجارة،وازدهارمواني وأدىهذا

الخارجية، للمالحة للوصول االنطالق نقطة فكانتسيرافتمثل العربي، الخليج

                                                           
.21-21،الرباط،داراألفاقالجديدة،ص5موريسلوميار،اإلسالمفيمجدهاألول،ت:إسماعيلالعربي،ط-1
.57،ص1752،بغداد،مطبعةشفيق،1،ط1ؤادجميلومصطفىجواد،جريجاردكوك،بغدادمدينةالسالم،ت:ف-2
.233،ص1782حسينعليالمسري،تجارةالعراقفيالعصرالعباسي،الكويت،منشوراتذاتالسالسل،-3
.178-171،ص1،المرجعالسابق،جدالجومر-4
.372،ص2ابق،ج،أنظرأيضًاالبالذري،مصدرس57،ص1كوك،المرجعالسابق،ج-5
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وهيبفضلموقعهاعلىالشاطئالشرقيللخليجالعربي،تعدمخزناًتجاريًاكبيرًا،

لمختلفالسلعوالبضائع،
(1)

فهيفرصةلفارسيوالهندوالصينتتجمعفيمينائها

السلعفتنقلمنذلكالميناءإلىعدنعلىالبحراألحمرثمإلىالصين.
(2)



إلىالبحرالمتوسطواألسواقا استيرادوأحيانًا مرفأ البصرة وتعد لبيزنطية،

العراق، سواد في المنتجة الزراعية السلع لتصدير ميناء وأهم الشرقية، للتجارة

تكون أن في الشك من وبالرغم العربية، الجزيرة سواحل امتداد على والمطلوبة

قناة قائمة كانت إذ العالمية، التجارة حركة في مباشرًا تأثيرًا أثرت قد البصرة

اصطناعيةيستحيلعلىسفنالبحارالعالميةعبورها،فقدحظيتبنصيبكبيرمن

تلكالتجارة،إذكانتمستودعًاكبيرًالتجارةالمحيطالهندي.
(3)



الشرقوالغرب، من التجارة يقصده مهما تجاريًا وازدهرتحلبمركزًا
(4)



الص بأنواعالسلعواألمتعةحتىعرفتبالهند غيرةواشتهرتأسواقها
(5)

ومنأهم

أسواقها"سوقالقماش"الذييقولعنهياقوتالحموي:))ومنعجايب"عجائب"

قدره متاعًا كليوم يبيعونفيها للوكالء البترعشريندكانًا حلبأنفيقيسارية

عشرونألفدينار..((
(5)

،ومنأسواقهاأيضًا"سوقالزجاج"
(1)

وتميزتطرابلس،

ظيمةبخاصةمايتعلقبالمتاجرةمعالبيزنطيينوباقيدولالشامبأهميةتجاريةع

بخاصة فواكهها بكثرة فاشتهرت جهات، ثالث من البحر بها يحيط إذ أوربا،

أساسًاعلىوفود–المركزالديني–وتعيشالقدس–البرتقالوالليمونوالسفرجل

واستفاد المقدسة، األماكن زيارة أجل من يحضرون الذين ذلكالمسيحيين من

واليهود. والمسيحيون، المسلمون،
(8)

"ميناء أيضا المهمة التجارية المراكز من

                                                           
.178،ص1،المرجعالسابق،جدالجومر-1
2-
.331،ص1751شارلبالت،الجاحظفيالبصرةوبغدادوسامراء،ت،إبراهيمالكيالني،دمشقدارالنهضةالعربية،-3
.331ابنهوقل،المصدرالسابق،ص-4
.331شارلبالت،المرجعالسابق،ص-5
.45م،ث1711يامه،ت،يحيخشاب،بيروت،دارالكتابالجديد،ناصرفرو،سفر-5

5- R. B. Sergeant, Islamic Textiles, Clebenon, 1972, P 118. 

.48ابنحوقل،المصدرالسابق،ص-8
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 منClysmaالقلزم" الواردة المتاجر فيه تتجمع الذي الحالية( السويس )قرب

الشرقعنطريقالبحراألحمرومنالغربعنطريقالبحرالمتوسط.

المدينةقائاًل:))...يحملوقدأشارالمسعوديإلىالسلعالتيتدخلإلىهذه

أنواع من واألحمر" "المتوسط البحرين بهذين المحيطة الممالك جميع من إليها

ذلك وغير والرقيق، والجوهر، والعقاقير، والطيب، والتحف، والطرائف، األمتعة

منضيوفالمآكل،والمشارب،والمالبس،فجميعالبلدانتحملإليهاوتفرغفيها...

السفي بعير((تحمل مائة الواحدة نة
(1)

البحر إلى السفن في البضائع تنقل ومنها

المتوسطعلىظهورالجمال.
(2)



حوض في األسيوية للمنتجات توزيعًا المراكز أكبر اإلسكندرية مثلت كما

البحرالمتوسط،
(3)

وفنارات،ومصانع ميناءمجهزبأحواض،وأرصفة، أنشئبها

السفن بها ترسو السفن، ميناؤهالصناعة فازدحم حمولتها فيها وتفرغ الكبيرة

والغرب، الشرق بتجارات
(4)

خير اإلسكندرية في متمثاًل التجاري العالم كان لقد

تمثيل،لذاأطلقعليهاعروسالبحرالمتوسط،إذيتفرعميناؤهاإلىفرعينشرقي

تتعترضوغربي،عرفالميناءالشرقيباسمميناءالسلسةبسببالسلسلةالتيكان

الغربيفقد الميناء أما المسيحية، للسفن الفرع وخصصهذا الليل، أثناء بمداخله

المغربواألندلس، من القادمة المسلمين خصصلسفن
(5)

شهرة واكتسبتالمرية

ياقوتالحمويبأنها:))بابالشرق العالميةوقدوصفها للتجارة ميناًء منذإنشائها

تحل وفيها التجار يركب للسفنمنها ومرسى مرفأ وفيها التجار مراكب

والمراكب((
(5)

وعنهاقالاإلدريسي:))لميكنباألندلسكلهاأيسرمنأهلهاماال

                                                           
.21-17المسعودي،التنبيه،ص-1
.23،ص1هايد،المرجعالسابق،ج-2
.282بينز،المرجعالسابق،ص-3
.75ميار،المرجعالسابق،صلو-4
.157موريال،المرجعالسابق،ص-5
.42،ص8ياقوتالحموي،المصدرالسابق،ج-5
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وادخارا...((. تعريفًا التجارات وأضاف الصناعات في منهم أتجر وال
(1)

وتعد

التجا السلع بها التيتجمع المهمة التجارية المراكز من عمر(( ابن رية))جزيرة

أرمينية،وقدوصفهاابنحوقلبأنها:))فرضهةبخاصةاآلتيةمنبيزنطةوأرميني

ونواحيميارقين" الروم "Martyropoilsوبالد
(

*
)
أرز ن،و

(
*
)
إلى وتصلمنها

الموصلالمراكبمشحونةبالتجارة،كالعسل،والسمن،والجبن،والجوز،والبندق،

 األنواع من ذلك غير إلى والتين، ((والزبيب،
(2)

التي الحدودية المنقطة وكانت

عرفتباسمالثغورمنالمراكزالتجاريةكبيرةاالستهالك،ألنأسواقهاالتيتمون

ةإلىالخيل،والموادالغذائية،والمالبس،واألسلحة،وموادالجيوشفيحاجةدائم

البناء،مماجعلهذهالمنطقةفيحاجةلجهددائمألنحصونهاكانتتهدمثمتبنى،

ويتمإجالءسكانهاعنها،ثمتعمرمجددًا.
(3)



وبلغالنشاطالتجاريبينالدولتيناإلسالميةوالبيزنطيينفيالعصرالعباسي

أو المسلميناألول التجار ارتياد مألوفًا وغدا الميالدي،  العاشر القرن أيان جه

والبيزنطيينأراضيالدولتينواإلقامةفيالمدنالهامةبها.

ومنتلكالمدنالتيازدهرتوأضحتنموذجًالمراكزالتبادلالتجاريمدينة

رالمسلمونمنذطرابيزون،فكانتهذهالمدينةمنأهماألسواقالتيوقدمنهاالتجا

محملينبالمتاجرالبيزنطيةمخترقينالممرات منها العصرالعباسياألولوعادوا

األعلى الفرات على الواقعة المدن من وغيرها ملطية إلى طريقهم في الجبلية

وضمتطرابيزونكذلكأكبرجاليةإسالميةأقامتفيأرضالبيزنطيين،وكانت

على قائمة فيها التبادل المنسوجاتحركة القسطنطينية من إليها فترد وساق، قدم

واألكسية الثياب عن فضاًل بكثرة، المسلمون استوردها التي والكتانية الصوفية

                                                           
.177،ص1732ر.بالشر،منتجاتالجغرافيينفيالعصورالوسطى،بيروت،المطبعةالكاثوليكية،-1
.313صميارقين:تقعفيأعلىالفرات،أنظر:العريني،المرجعالسابق،-*
بالتجارةالتيتبحرفيمياهالبحراألسود،-* أرزن:مدينةأرميينةبالقربمنمدينةقارصوهيأرخرومالحالية،كانتمزدهرة

.312-311أنظر:ابنحوقلالمصدرالسابق،ص
.213-212ابنحوقل،المصدرنفسه،ص-2
.212لومبار،المرجعالسابق،ص-3
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من غيره على وتفوقه بجودته اشتهر الذي البيزنطي الديباج والسيما البيزنطية

 الشرقية المتاجر ذلك، مقابل المسلمون، التجار إليها ومنتجاتالمنسوجاتوحمل

بالدهم.
(1)





 :المراكز التجارية في الدولة البيزنطية -ب

موقعها بسبب عظيم، اقتصادي بازدهار تتمتع أن البيزنطية للدولة قدر

القسطنطيني كللت إذ وأوربا،ةالجغرافي، آسيا قارتي بين الوصل حلقة
(2)

وفيها

وعبر والغرب، والشرق والجنوب الشمال، من التجارية الطرق جميع التقت

القلقشنديعنأهميةموقعهاوازدهارتجارتهافقال:))واكتنافالبحرلهامنكل

غلبت إذا الروم فبالد فيها، اليوجد كلمما علىظهره جانببحيثيحملإليها

((.وأقحطتكانتكسعرالشامإذاأقبلوأرخص
(3)



القسطنطيني قامت والغربةوقد العباسية الدولة بين التجاري الوسيط بدور

األولية، للمواد فكانتموزعًا المسيحي،
(4)

أسواقها ومن مزدهرة، تجارية وسوقًا

سوق"بيله"الذييقاممرةفيأولالربيعمنكلعامويستمرمدةأربعينيومًاوهو

ويبذلالتاجرغايةجهدهكي تأتيهالناسمنالمناطقالبعيدة، منأشهراألسواق،

يدركه،
(5)

،وقدوكانسوق"ثيودسيوس"منأهماألسواقفيتجارةالمعادنالثمينة

فيه، متاجرهم يقيموا أن الذهبوالفضة تجار على فرضتالدولة
(5)

وصف وقد

"بنيامينالطليطي"الحركةالتجاريةفيأسواقالقسطنطينيةوكثرةمنيترددعليها

منتجار:العراق،والشام،ومصر،وبالدفارس،ومنالروس،والبلغار،والخزر،

ا بالسلع فامتالكأسواقها أنوإسبانيا، يمكن ال وثرائها ازدهارها في فهي لفاخرة
                                                           

.153المصدرالسابق،صابنخراذبه،-1
2- Charles Diehl. Byzantium: greatness and Declines, TR. By N, Welford New Brun swick Nj. 1957, 

P70. 
.25لويسالمرجعالسابق،ص- 3
.337القلقشندي،المصدرالسابق،ص- 4
.531القزويني،المصدرالسابق،ص- 5
.213صبره،المرجعالسابق،ص- 5



 

 

 
 

 

 

 

 214 الرابعالفصل 

 م(740-057/ھ131-231العالقات اإلسالمية البيزنطية في العصر العباسي األول )

تقارنبأيمدينةأخرىباستثناءبغداد،
(1)

وأثنىالمقدسيعلىجمالأسواقهاوكثرة

فواكهها،ورخصأسعارهاوشبههابمدينةالبصرة،وإنكانتالبصرةأصغرمنها،

يعرفبسوق سوق فيها يقام كان حيث التجاري، بنشاطها "سالونيك" واشتهرت

في بضائعهم التجار يعرضفيه موسمي سوق وهو ديمتريوس" القديس"سانت

شبوقماشسميك،تباعفيهاألقمشةالحريريةالمصنوعةمنمحالتأقيمتمنخ

بوؤتياوكورنت،والجلودوالملحاآلتيةمنكارباثيا،
(2)

وتمتعتطرابيزونالواقعة

تجاري بميناء األسود البحر ساحل على
(3)

السلع تعبر ومنه التجار به يتجمع

واأل الصوفي، وثياب الرومي، الكتان وثياب كالديباج إلىالتجارية الرومية كسية

العباسية، الدولة
(4)

منذلكالميناءعلىشكل علىأموالطائلة وحصلتبيزنطة

معارض وتشبه الدولة، دخل مصادر من مهمًا مصدرًا مثلث وضرائب مكوس

وأسواق"طرابيزون"معارضوأسواق"الالمس"علىالحدوداإلسالميةالبيزنطية

دة،يلتقيفيهاممثلوالدولتينالعباسيةوالبيزنطيةالتيكانتتوفرفرصًاعظيمةالفائ

بينهما، األسرى تبادل أثناء بخاصة
(5)

الميناء طرابيزون البيزنطيون جعل لقد

يعنيتحويلهم وهذا إلىأراضيدولتهم، العربية التجارة منه الذيتدخل الوحيد،

لذياليهددهممنهلتجارةالحريروالتوابلالتييحتاجونإليها،إلىطريقالعراقا

.الدرجةالثانية
(5)



القسطنطيني إلى "طرابيزون" من التجارية السلع أكبرةوانتقلت كانت التي

مراكزتصديرالتجارةفيحوضالبحرالمتوسط،
(1)

ومنثمقامالتجاربجلبهذه

وثمارها، خيراتها بكثرة واشتهرتسيواس"سبطية" العباسية إلىالدولة البضائع

،وكانتهناكأيضًانالملتقىالرئيسيلمعظمالتجارمنالمسلمينوالمسيحييوكانت

                                                           
.142المقدسي،المصدرالسابق،ص- 1

2 - Diehl, Byzantium: greamess, P71. 
.42،ص8ياقوتالحموي،المصدرالسابق،ج- 3
.275ابنحوقل،المصدرالسابق،ص- 4
.337لومبار،المرجعالسابق،ص- 5
.141-141لويسالمرجعالسابق،ص- 5
.187المرجعالسابقنفسه،ص- 1
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موانئطرسوسواألناضولوافسوس.
(1)

كانتالدولةالبيزنطيةعلىقدركبيرمن

لنشاطهم ونتيجة التجارة، الممارسة الذهابإليها المسلمون التجار فاعتاد الرخاء،

دتمدةإقامتهمبثالثةأشهر،وكانتتلكالتجاريالكثيفكونواجاليةإسالميةوحد

اإلقامةفيمكانواحديسمىالخان"الفندق".
(2)



"التيتفيدالمعنىنفسه،Pandakaionواشتقاسمالفندقمنالكلمةاليونانية"

تتنقلإلى جعلبعضكلماتمنلغة التعاملواالتصالمما يدلعلىكثرة وهذا

يتكونالفندقمن وفياللغةاألخرى، تعرضفيطابقهاألرضيالسلع، طابقين،

أعالهغرقلمبيتالتجار،
(3)

الفندقيخضعونلمراقبةشديدة وكانالتجارفيهذا

لديهم ببيعما منقبلموظفيالدولةفيالنقاباتالتجاريةوكانعليهمأنيبادروا

فينبغيعلىمنالسلعفيسرعةوشراءمتاجرأخرى،أمامالميبعمنالبضاعة،

التاجرالمسلمأنيخبربهواليالمدينةإلجراءمايلزمللتخلصمنالفائض.
(4)

فياألسواقالبيزنطية،لقد "واليالمدينة" الذيلعبه الدور بين التشابه دفع

ربط محاولة إلى بعضالمستشرقين اإلسالمية الدولة في "المحتسب" مهام وبين

دالمسلمينبمايقابلهاعندالبيزنطيين،ففيالدولةوظيفةالمحتسبوكتبالحسبةعن

العباسيةكانالمحتسبيتولىاإلشرافعلىاألسواقالتيتعددتأنواعهافاشتملت

علىسوقالبزازينليبيعاألقمشةوالمنسوجات،سوقالجواهر،سوقالغنم،سوق

.الصيارفة،سوقالخبازين،سوقالعطارين،وغيرهامناألسواق
(5)



منواجباتالمحتسباألمربالمعروفوالنهيعنالمنكر،ومراقبةالباعة،و

فهوبذلكيعمل والمقاييس، والمكاييل، والموازين، ومنعهممنالتالعبباألسعار،

                                                           
.531القزويني،المصدرالسابق،ص- 1

2 - Diehl, Byzantium: greamess, P71. 
،بيروت،دارالكتابالعربي،4،ط2ادممتز،الحضارةاإلسالميةفيالقرنالرابعالهجري،ت،محمدعبدالهاديأبوريدة،ج- 3

.381،ص1751
.155بيزنطة،صالشيزري،المصدرالسابق،الملحقالرابعمنكتابالحسبةفي- 4
،1731محمدبنمحمدالقرشي،المعروفبابناألخوة،معالمالقريةفيأحكامالحسبة،نقلهروبنليوي،كمبردج،دارالقنون،- 5
.77،111،131،143ص
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الناسفيمعامالتهم، بين والخيانة، والفحش، الغبن، الغش، من التجار علىمنع

ومبايعاتهم،والتنبيهعليها.
(1)

المحتسبأنيكونعملهأكثردقةفيضبطوإذاأراد

المخالفين،عينعلىكلصنعةعريفًا،علىأنيكونهذاالعريفعلىاتصالدائم

بالمحتسبيوافيهبأخبارمايجلبإلىالسوقمنالمتاجر،وأسعارها،
(2)

ويقدمهذه

تخزينالمعلوماتفيتقاريرإلىالمحتسبالذيمنواجباتهأيضًامنهاالحتكارأي

.الطعامحتىيأتيوقتغالءسعرهفيضطرالناسلشرائهلحاجاتهمله
(3)



فتعددتأسواقها وكانذلكهوشأناألوضاعالتجاريةفيالدولةالبيزنطية،

وانتظمتفيمايعرفبالنقاباتالتجاريةالتيتتمثلفينوعين:نوعيعملعلىسد

الحياة أسباب وتوفير المحلية، األسواق الخبازين،حاجات نقابة مثل للناس

الجزارين،الخياطين،الحدادينوغيرها،ونوعأخرتعدصناعتهللتصدير،ويخضع

واألسلحة الحريرية، األقمشة صناعة مثل وسيطرتها الحكومة لسلطة النوع هذا

والمتاجرةفيالرقيق.

رقابةوقداشتملتشريعالنقاباتعلىمبادئتؤديإلىاالستقرارالتجاري،وال

علىالسلعالتجارية،وتهيئةالفرصالتساعالتجارة،مثلمااتخذالمحتسبفيالدولة

تمارسهالنقابات لإلشرافالدقيقعلىما عينواليالمدينةمندوبًا العباسيةعريفًا

وعلى وفحصالسلع، والمكاييل، الموازين، على والتفتيش أعمال، من التجارية

النشاطالتجاريأياماألعيادواآلحادكماكانيمنعالتجارواليالمدينةمنعمزاولة

منتخزينالسلعألوقاتالشدة،كييجنبوامنوراءذلكربحًافاحشاًًَ.
(4)

                                                           
،232،233،ص1751أبوالحسنعليالماوردي،األحكامالسلطانيةوالوالياتالدينية،القاهرة،المطبعةالمحموديةالتجارية،- 1

247.
ص- 2 السابق، المصدر األخوة، الدين217ابن حسام حققه الحسبة، طلب في الرتبة نهاية المحتسب، بسام ابن أيضًا: انظر ،

.18،ص1758السامرائي،بغداد،مطبعةالمعارف،
.18،21المصدرالسابقنفسه،ص- 3
.141،143،152نكتابالحسبةفيبيزنطة،طالشيزري،المصدرالسابق،الملحقالرابعم- 4
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يعرففيالتاريخاالقتصادياإلسالميبالتاجرالخزان وهوما
(1)

ي نهيكما

هذهالقوانينعنرفعاألسعار،حتىالتتجاوزالحدالمناسب،ويتعرضمنيخالف

لعقوباتمختلفة،كالجلد،وقصالشعر،ومصادرةمااخترتهمنالسلع.
(2)





 وسطاء التجارة: -ج

كانللمسحييننشاطملحوظفيالتجارةبينالشرقوالغرب،وكانأغلبهممن

الغرباألوربي، في وتوزيعها السلع استيراد على تجارتهم تقوم الذين السوريين

بسببحيادهمفيالصراعبين–جاريةفيالشرق،لكناليهودكانتمراكزهمالت

أبعدوهمتدريجيًاعنالتجارةالبحرية،))البحرالمتوسط،–المسلمينوالبيزنطيين

مصر من كل في البرية التجارة في إال أهمية لهم تبق فلم )) الهندي المحيط

سطى،وسوريا،بالدمابينالنهرين،أرمينية،إيران،آسياالو
(3)

وزادتأهميةدور

لألفراد التجارة ممارسة أدانت الكنسية ألن الوسطى، العصور تجارة في اليهود

فيالنظاماالجتماعيفيمجتمعزراعيإقطاعيولماكان الذينلمتجدلهممكانًا

ركزحلنشاطهفيالتجارة،فكان اليهوديممنلميكنمنحقهأنيمتلكأرضًا

لىآخرببضائعه،يتنقلمنبلدإ
(4)

هذاإلىجانبمااشتهربهاليهودكصاغه.
(5)



من النهرين، بين ما وبالد ومصر، فلسطين، كانت البيزنطية الدولة وفي

في انتشروا كما اليهود من كبيرة جماعات فيها تركزت، التي المهمة المراكز

إيطالياوإسبانياوقدتعرضتأغلبالجماعاتاليهوديةفيهذهالمناطقلالضطهاد

وعمل اإلسالمية إلىالبالد إلىالهجرة اضطرها علىنفيمما البيزنطية تالدولة

الكثيرمنهممنالقدسعلىوجهالخصوص،وعمدتإلىحملآخرينعلىاعتناق

                                                           
،القاهرةمكتبةالكلياتاألزهرية1جعفربنعليالدمشقي،اإلشارةإلىمحاسنالتجارة،حققهالبشريالشوريجي،طلأبوالفض- 1

.11،ص1711للنشر،
.135الشيزري،المصدرالسابق،المحلقالرابعمنكتابالحسبةفيبيزنطة،ص- 2
.315لومبار،المرجعالسابق،ص- 3
.185-185سوريال،المرجعالسابق،ص- 4
.142الشيزري،المصدرالسابق،المحلقالرابعمنكتابالحسبةفيبيزنطة،ص- 5



 

 

 
 

 

 

 

 217 الرابعالفصل 

 م(740-057/ھ131-231العالقات اإلسالمية البيزنطية في العصر العباسي األول )

بيزنطة، المقيمونفيصقليةمنسيطرة بالقوة،وفراليهود المسيحية
(1)

وفرضت

يقوموا ال حتى الخام الحرير شراء من منعوا حيث منهم، بقى من على قيود

الدينيمنعاليهودفيبيزنطة،وغربأوربامنااللتحاقبتهريبه،وبسببالتعصب

بالنقاباتالتجاريةبينماجازلهمذلكفيالدولةاإلسالمية.

وأقاماليهودفيبيزنطةفيأحياءخاصةعلىأنهمجالياتأجنبية،
(2)

وبالرغم

ىمنتناثرتلكالجماعاتفيبقاعمختلفة،إالأنشعورهاباالضطهادواألقلية،قو

تقويةسبلاالتصال،وخلقروابطمتينةبينها،األمرالذي منإحساسهابضرورة

ساعدعلىتكوينطبقةمنالتجاردفعتهمروحتأكيدالذاتوحبالكسبإلىالعمل

الفتحاإلسالمي وكانتتلكالجماعاتبعد التجارية علىتطويروتحسينأساليبهم

لعالميةواتخذتمنبغدادمركزًالممارسةذلكمهيأةلتلعبدورًامهمًافيالتجارةا

النشاطوأقامتفيحي"الكرخ".
(3)



كماخصصتلهمأحياءفيباقيمدنالدولةاإلسالميةوذلكمنأجلسهولة

مراقبتهم،كماكانلهمرسلينبهونهمإلىوصولالقوافلالتجارية،ونوعيةالسلع

التجارية اليهود وسهلتمراكز بدورالتيتنقلها، للقيام مهمتهم وخبرتهم، القديمة

تجاريمهمفيالعصراإلسالميفحلوامحلمنافسيهممنالمسيحيينالسوريينفي

التجارة،
(4)

الراذانية، اختصاصاليهود من والبحرية البرية التجارتان كانت لقد

الذينكانوايشكلونعدةجماعاتموزعةعلىضفافأنهار،الموز،والرون،من

دان،وليونحتىأرك،وتبرونهالميناءالكبيرة،فر
(5)

وشمالأفريقياومناطقمعينة

مثل "الكماليات" الترف بضائع على تجارتهم في واعتمدوا وبيزنطة آسيا من

األحجارالكريمة،واألدواتالفضية،والحرائر،والمنسوجاتالفاخرة،والسجاجيد،

                                                           
.318-311لومبار،المرجعالسابق،ص- 1
.142الشيزري،نهايةالرتبة،المحلقالرابعمنكتابالحسبةالبيزنطية،ص- 2
.311-317لومبار،المرجعالسابق،ص- 3
.313،317المرجعالسابقنفسه،ص- 4
.317المرجعالسابقنفسه،ص- 5
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الت وتجارة والسكر، الحبوب، تجارة والذهب،وكذلك الطبية، والعقاقير وابل،

إيطاليين، تجار طريق عن المشايا ود الصقالبة، بالد من بالرقيق والمتاجرة

أوصقالبة،منبلدانأورباالوسطى،أومنأواسطآسيا.
(1)



منالشرقإلىالغرب فهم الطرقالتجارية بمعرفتهم اليهود واشتهرهؤالء

برًا الشرق إلى الغرب كالعربية،ومن لغات عدة بإتقانهم اشتهروا كما وبحرًا

الفرنجية،واألندلسية،والصقلية، والفارسية،والرومية،
(2)

ماحصلالتجار وكثيرًا

الخليفة إلى بالخوص التماس وتقديم بالكتابة ضريبية إعفاءات على اليهود

العباسي.
(3)



دور-رالفولجاالذيقامتدولتهمجنوبروسياعندحوضنه-لعبالخزر

حلفاء الخزر هؤالء كان فقد آسيا، وسط طريق طول على التجاري الوسيط

م"555-521–مخلصينللدولةالبيزنطيةمنذعصراإلمبراطور"جستياناألول

الذيحاولإبعادالتجارةعنطريقبالدفارس،بتوجيههانحوالشمال،وفتحطريق

ال مقدمتها وفي الصين لبضائع "شمالية جستيان اإلمبراطور وتزوج -85حرير،

إلىتلكالمملكةعقبطردهمن111-115/ھ73 م"إحدىأميراتالخزر،ولجأ

" سنة م"575-ھ15العاصمة
(4)

الخامس قسطنطين اإلمبراطور زواج كان وربما

والحربي، السياسي تحالفهم ضمان  إلى باإلضافة الخزر خاقان وابنه
(5)

تعزيز

طرقًا يجدوا أن التحالفاتللبيزنطيين هذه أتاحتكل فقد بينهم العالقاتالتجارية

التجارة، على أساسًا تقوم الخزر دولة أن بخاصة أخرى
(5)

أرثا من فيجلبون
(

*
)


                                                           
ط-1 داغر، وفريد أسعد ت: الوسطى" "القرون الحضاراتالعام تاريخ بروي، 1إدوار منشوراتعويدات، بيروت، ،1755،

.172ص
.153ابنخرداذبه،المصدرالسابق،ص- 2
،للمزيدمنالتفاصيلانظر:315لومبارالمرجعالسابق،ص- 3

C- Verlinden ((les Radaniya: diaires commeriaux enter les mondes germane-slave ET cre'xo-Arabe)) in 

graeco – Arabica yol V1 "Arhens, 1995", PP 112:119. 

.52لويس،المرجعالسابق،ص- 4
.271،ص1لمرجعالسابق،جرستم،ا- 5
.54لويس،المرجعالسابق،ص- 5
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السموراألسودوالرصاص،وتنقلهذهالسلعإلىالبيزنطيين،أيأنالخزركانوا

بينالروسوال التجارة وبلغوسطاء العباسيةوشرقأوربا، بيزنطيينوبينالدولة

يصدرونها التي الواردات جميع على العشر ضريبة فرضوا أنهم قوتهم من

للبيزنطيين.
(1)



أتل" الغربي،"Atlقسمتعاصمة القسم الملكوحاشيته يسكن إلىقسمين:

ومتاجرهم، للمسلمين الشرقي القسم وخصص
(2)

الحركة المسعودي ووصف

اريةفيعاصمتهمالتيتشرفعلىنهرالحزرقائاًل:))وتجريفيهذاالنهرالتج

العظامبالتجاراتوأنواعاألمتعةمنبالدالخوارزموغيرها،ومنبالدبرطاس
(

*
)


األحمر ومنها ثمنًا، وأكثرها األوبار أفضل وهي السود الثعالب جلود تحمل

وبينالفنكالخلنجي واألبيضالذياليفضلبينه
(

*
) 

المعروفبالعرابي وشرها

من األمم ملوك ويتباهى الصقع هذا في إال العالم في منها األسود يوجد وليس

 القالنس منها ويتخذ الجلود هذه بلبس الثمناألعاجم منها األسود ويبلغ والفراء

الكثيروربمايحملإلىأرضالصقالبةثمإلىبالدالفرنجةواألندلسويصادربهذه

الجلودمنالسودواألحمرإلىبالدالمغرب..((.
(3)



إلى والتوابل الحرير مثل البيزنطية السلع بتصدير الخزر قام ومنخرسون

أ خرسون ثغر وظل وممتلكاتها، وسائرروسيا الرقيق، الفراء، لتجارة منفذ كبر

المنتجاتالروسية،التيخضعتإلشرافالخزروتحكمهموسطاءونتيجةألهمية

نفجورود مثل الروسية التجارية المراكز أهمية ازدادت التجارة هذه
(4)

وكيف

                                                                                                                                                                      
الخزر،ت:سهيلزكار،ط-* تاريخيهود د.مدنلوب، أنظر: بأرثا، ويقيمملكها األثارينة، يحيأهلها مدينةفيروسيا ،2ارثا:

.145،ص1771دمشق،دارحسانللنشر،
.332،335ابنحوقل،المصدرالسابق،ص- 1
.131،ص1751سحاقإبراهيمبنمحمداالصطغري،مسالمالممالك،ليدن،مطابعأبريل،أبوإ- 2

 *- اتل وادي يقطنون قوم وهم للخزر، متاخمة أمه البرطاس: السابق،Atlبالد المرجع دنلوب، أنظر: الناحية، وبرطاساسم
.143ص

الخلينجوهونوعمنالشجر،أنظر:أبوعمرعثمانبنبحرالجاحظ،الخلنجي:المقصودبهالفراءالبنيالذييشبهلونهخشب-*
.28،ص1783،بيروت،دارالكتابالجديد،2التبصربالتجارة،حققهحسنيعبدالوهاب،ط

.55المسعودي،التنبه،ص- 3
.185،255لويس،المرجعالسابق،ص- 4
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"كوباية"،التيتكمنأهميتهافيتحكمهافيحوضنهرالدنيير،مماجعلهاتتحكم

فيالطريقالمؤديإلىالبحراألسودوبيزنطة.أيضًا
(1)

ويوجدنصمشهورالبن

خرداذبهأحدالجغرافيينالعربيتضحمنهأنالبقيةالباقيةمنتجارغربأوربا

بحكممركزهماالجتماعيخيروسيطلنقلهذه كانتفيأيدياليهود،الذينكانوا

وإلىالقسطنطيني ةالمتاجرإلىشرقأوربا
(2)

وأطلقالمسلمونعلىأولئكالتجار

"أو بفرنسا بروفاش مقاطعة من يخرجون كانوا إذ البحر"، "تجار اسم اليهود

ثم والسيوف والسمور والفراء الخز والديباج والغلمات الجواري ومعهم فرنجة"

علىظهورالدوابإلىالقلزم، حيثينقلونمتاجرهم إلىالفرما، يسافرونبحرًا

يس هناك والصين،ومن والسند الهند إلى بحرًا رحلتهم تأنفون
(3)

من فيحملون ((

النواحي تلك يحمل مما ذلك وغير والدارصيني والكافور المسكوالعود الصين

أي الغربي البحر في يركبون ثم الفرما إلى يحملونه ثم القلزم إلى حتىيرجعوا

فباعوهاإلىالروم((.ةالبحرالمتوسطفربماعدلوابتجارتهمإلىالقسطنطيني
(4)



القرن إبان أوجه والبيزنطية اإلسالمية الدولتين بين التجاري النشاط وبلغ

العاشرالميالدي،وغدامألوفًاارتيادالتجارالمسلمينوالبيزنطيينأراضيالدولتين

نموذجًا وأضحت ازدهرت التي المدن تلك ومن بها، الهامة المدن في واإلقامة

بادلالتجاريمدينةطرابيزون،فكانتهذهالمدينةمنأهماألسواقالتيلمراكزالت

وفدإليهاالتجارالمسلمونمنذالعصرالعباسياألولوعادوامنهامحملينبالمتاجر

المدن من وغيرها ملطية إلى طريقهم في الجبلية الممرات مخترقين البيزنطية

وضمتطرابيزون علىالفراتاألعلى، أقامتالواقعة إسالمية كذلكأكبرجالية

فيأرضالبيزنطيين.
(5)



                                                           
.1755،بغداد،13ةالمجمعالعلميالعراقي،مجلدعبدالعزيزالدوري)الجغرافيونالعربوروسيا(مجل- 1
.125العدوى،اإلمبراطوريةالبيزنطيةوالدولةاإلسالمية،ص- 2
.153ابنخرداذبهالمصدرالسابق،ص- 3
.154المصدرنفسه،ص- 4
ابنخرداذبه،المصدرالسابق،ص- 5
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منالقسطنطينية إليها فترد وساق، قائمةعلىقدم التبادلفيها وكانتحركة

الثياب عن فضاًل بكثرة، المسلمون استوردها التي والكتانية المنسوجاتالصوفية

الم إليها وحمل البيزنطي، الديباج والسيما البيزنطية ذلكواألكسية مقابل سلمون

بالدهم، ومنتجات الشرقية المتاجر
(1)

والبيزنطية، اإلسالمية األسواق تنظيم وبدأ

والقوانينالتيوضعتلها،علىازدهارالتبادل واإلشرافعلىنشاطالتجاربها

يقتصرالمسلمون ولم االقتصادية أنترعيمصالحها كلدولة التجاريومحاولة

إدخ إلى كذلك تسابقوا وإنما فحسب، التجاريبينهما التبادل على الوالبيزنطيون

من بها ما منها ويجلبون متاجرهم فيها يعرفون نفوذهم دوائر في جديدة أسواق

منتجاتطبيعيةففيالقرنالعاشرالميالدي،اشتدالتنافسبينالمسلمينوالبيزنطيين

اتصال على المسلمون وكان الروس)الصقالبة( بالد أسواق على السيطرة على

قبلذلكبقرنتق األقوام ريبًا،سابقبهؤالء
(2)

المتاجر فيالوقتالذيراجتفيه

علىالمسرحالتجاري، الروسظهرتقوىجديدة البيزنطيةواإلسالميةفيبالد

بين وأخذتتعملعملهاحتىأودتفيالنهايةبالموضعالتجاريالذيكانسائدًا

المسلمينوالبيزنطيينفيالعصرالعباسياألول.



 

 

 

 

                                                           
.312،ص2آدممنز،المرجعالسابق،ج- 1
.314،ص2قنفسه،جالمرجعالساب- 2
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 مظاھر التبادل التجاري -1.1.4
 

 السلع المصدرة: -أ

على المحافظة أعينهم نصب والبيزنطيون المسلمون وضعه شي أول كان

األوضاعاالقتصاديةفيمناطقالشرقاألدنىالمطلةعلىحوضالبحراألبيض

الشرقي،لماتقومبهتلكالمنطقةمندورفعالفيحركةالتبادلالتجاريبينهما،

 الشرقفكانت بالد من اآلتية التجارية الطرق أطراف في تتحكم المنطقة هذه

األقصىسواءالبحريةمنهاأوالبرية.
(1)



وجود يمثل والذي إليه أشار الذي الجغرافي العباسية الدولة لموقع وكان

األنهاروخصوبةالتربة،األثرالواضحفيازدهارالزراعةبالدولةفأصبحتتتمتع

أكانتبخيراتوفي سواًء التجارية السلع فتنوعتفيها أسياقها تطور أدتإلى رة

والصين،وكذلك العديدمنمنتجاتالهند، زراعية،أمصناعية،كماوصلتإليها

والعطور، والبخور، التوابل، وتأتي الشرقية، أفريقيا سواحل
(2)

قائمة رأس على

الطلب بلإنشدة فيالعصورالوسطى، حركتالسلعالمطلوبة ما كثيرًا عليها،

األساطيلوتسببتفيقيامالحروبمنأجلالسيطرةعلىمصادرهاوتأمينالطرق

الطلبعليها، بلإنشدة فيالعصورالوسطى، وضمانوصولها التيتمربها،

على السيطرة أجل من الحروب قيام في وتسببت األساطيل حركت ما كثيرًا

التيتمر الطرق وتأمين زادمصادرها وقد إلىاألسواق، وضمانوصولها بها،

اإللحاحعلىطلبالتوابل،ولميعداستعمالهامقتصرًاعلىحفظاألطعمةوتحسين

مذاقها،بلدخلتفيصناعةالعقاقيرالطبية،كمااستعملتفيالكنائسوأصبحت

من الحياة عليهم العسير من أصبح حتى البيزنطيين، ذوق رق فقد ضرورية،

ا.دونه
(3)



                                                           
.255لويس،المرجعالسابق،ص- 1
.27-28الخلنجي،المرجعالسابق،ص- 2
.18،ص1751سونياهو،فيطلبالتوابل،القاهرة،مكتبةالنهضةالمصرية،- 3
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أكثر الفلفل وكان "القرفة" الصيني الدار الزنجبيل، الفلفل، التوابل: وتشمل

التوابلطلبًاوارتفعثمنهارتفاعًاكبيرًا،فضاًلعنقلتهلشدةإقبالاألوربيينعليه،

بالفلفل الثمن الغالي النادر الشيء يشبهون الوسطى العصور في صاروا حتى

و كالفلفل"، "غالي شرائيةفيقولون: قوة له أصبحت ثمنه وارتفاع لندرته، نتيجة

الفلفل من أحمال مقابل حريته يشتري فالرقيق معينة، أحوال في بها يتعامل

ويتقاضىرؤساءالكنيسةالعثورتوابل،ويدفعاليهودضريبةمنالفلفلوالزنجبيل

ومدارس، مدافن بحيازة لهم ليسمح
(1)

الرئيسي السوق بأنها مصر ةواشتهرت

للتوابل،والمصدرلألسواقاألوربيةبأسعارعالية،وخصصشارعرئيسللتوابل

أطلقعليهاسمشارعالفالفل،
(2)

وعنالسلعالتجاريةالمهمةالتيتصدرهاالدولة

دودة وتربية التوت، زراعة على إنتاجه يقوم الذي الحرير بيزنطة إلى العباسية

 خاصة أهمية للحرير كان فقد مالبسالحرير، أن إذ البيزنطية الدولة في

منه، تصنع االرستقراطية والطبقة اإلمبراطور
(3)

نسيج مصانع نشاط واعتمد

الحريرالبيزنطيةاعتماًدكليًاعلةالمادةالخامالتيتزودهابهاالدولةالعباسية.
(4)



كانومااحتكارالحكومةلهذهالسلعةإالدليلعلىأهميتها،باإلضافةإلىما

الكنيسة، طقوس في أهمية من لها
(5)

مع يتجاوبون المسلمون التجار كان لقد

الحاجاتالضروريةالتياليمكناالستغناءعنهامنالسلعالتجاريةالثقيلةالوزن،

مثلالتوابل،الملح،السكر،وسائرالمنتجاتالشرقية،
(5)

فمنبغدادصدرتالثياب

 والحريرية، القطنية، والمناديل،بأنواعها
(1)

واألصفهانية، الجرجانية، واألقمشة

والديبقية،نسبةإلىديبقالمدينةالمصريةالتيتصنعبهاالمنسوجات،
(8)

والعتابية،

                                                           
.23-22سويناهو،المرجعالسابق،ص- 1
.252،ص1757المكتبةالمصرية،عبدالقادراليوسفي،العالقاتبينالشرقوالغرب،بيروت،- 2
.135الشيرزي،المصدرالسابق،المحلقالرابعمنكتابالحسبةفيبيزنطة،ص- 3
.212لومبار،المرجعالسابق،ص- 4
.135الشيزري،المصدرالسابق،الملحقالرابعمنكتابالحسبةفيبيزنطة،ص- 5
.212لومبار،المرجعالسابق،ص- 5
.135المصدرالسابق،المحلقالرابعمنكتابالحسبةفيبيزنطة،صالشيزري،- 1
.181سوريال،المرجعالسابق،ص- 8
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والسجاد واألردية، القطنية، مالبسحيفاء مثل السورية المنسوجات صدرت كما

والحقائب. والصوف،
(1)

منالس كمياتكبيرة تأخذ كرطريقهاومنمصروالشام

إلىبيزنطةومنهاإلىالغرباألوربي،كماصدرأيضًامنمصروسورياالزجاج

والورق،
(2)

وصدرتالمالبسالداخلية،والعباءاتالمخططةواألثوابذاتاألكمام

البغدادية، واألثواب
(3)

والنبيذ مصر والحبوبمن والسجاجيد والطنافسالفارسية

الفاخرمنسوريا.
(4)



المحليةوأشهرهاعلىأن الدولةالبيزنطيةانفردتبتصريفبعضمنتجاتها

منتجاتها منها واستوردت الشمالية، لحدودها المتاخمة األراضي سكان إلى النبيذ

األسس وترجع اإلسالمية بالدولة التجارية اتصاالتها على ساعدتها التي الطبيعية

 نفوذها فينشر بيزنطة فيالطريقالبحريإلىالمدناألولىالتياستندتإليها

فكانالفراءوالسمكالجاف القائمةعلىالساحلالشماليللبحراألسود، البيزنطية

ويعود إلىالقسطنطينية، خرسونحيثينقل مناطقاالستبسإلىمدينة يأتيمن

التجارإلىتلكالمناطقمحملينبمايحتاجونإليهمنمنتجاتالدولةالبيزنطية.
(5)



ستآثارهذاالنشاطالتجارياإلسالميالبيزنطي،فتدفقتعليهاالمنتجاتانعك

في مستوجبة وغيرها فيأوربا لهم للمالكالتابعة بقدر وتولتتصريفها الشرقية

ذلكالدفاععنكيانهاالتجاريوعدمإتاحةأيمنافسلهايشاركهافيهذاالميدان،

ة،تجدطريقهاإلىأوربافيسفنالتجارفكانتالوارداتالتيتصلإلىالقسطنطيني

أهم البحري الطريق هذا وغدا لهم، الموالية الشعوب من وغيرهم البيزنطيين

على مكوسها تحصيل في البيزنطية الدولة عليها اعتمدت التي التجارية المسالك

إلىإكمال إليها،ووجهتالدولةالبيزنطيةعنايتها والواردة منها المتاجرالصادرة

                                                           
.127المقدسي،المصدرالسابق،ص- 1
.214،217لومبار،المرجعالسابق،ص- 2

3- serjeant, op, cit, P 118. 
.217لومبار،المرجعالسابق،ص- 4
.217المرجعالسابقنفسه،ص- 5
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تقوم أن الصناعاتالتييمكن باحتكار علىدولغربأوربا التجارية سيطرتها

عليالوارداتالشرقيةفكانمنأهمهذهالصناعاتالتيحملتاسمبيزنطةعاليًا

فكانت الثمينة واألحجار والمجوهراتوالعاج الحرير صناعة الغربية لدىالدول

لة.المصنوعاتالحريرية،جزءًامنسياسةالدو
(1)





 السلع الواردة: -ب

البيزنطية الدولة في السياسية للسلطة رمزًا الحريرية المنسوجات تعد

فالسيطرةعليهامناألسلحةالقويةالتياستخدمهااألباطرةحسبماتقتضيخططهم

السياسيةفأجازواأومنعواكيفماشاءواتصديرالمنسوجاتالحريريةالمصبوغة

األرجواني، باللون
(2)

تتغير التي األقمشة هذه صناعة بسر البيزنطيون واحتفظ

قلمون" "أبو المسلمين عند تسمى والتي بانعكاسالضوء ألوانها
(

*
)

أنهم بخاصة ،

البيزنطية، للدولة إال به يسمح ال األقمشة هذه ارتداء أن يرون
(3)

صدرت كما

بيزنطةالديباجالروميالقرمزيالملونبخطوطمختلفةمثلالبنفسجيفياألحمر،

بين التجارة في األساسية السلع ومن والبسط الكتانية الثياب وكذلك واألخضر،

الدولتينالمتاجرةفيالرقيق،الذيشكلدورًاخطيرًافيالحياةالسياسيةوالحربية

ف العباسية، الدولة منفي آالف عدة من تكون حرس لديه كان المعتصم الخليفة

وقوادًا، جنودا جعلهم التركي، الرقيق
(4)

من مهمًا عنصرًا الحرب أسرى ومثل

توزع ثم لبيتالمال، خمسهم الدولة تأخذ الغنائم، من وهم تلكالتجارة، عناصر

فيالقتال،وقدس النوعاألربعةأخماسالباقيةعلىالجنودالذيناشتركوا ميهذا

منالرقيق"رقيقالخمس"
(5)

ألنهؤالء المقاتلة، فيجيوشها الدولة واستخدمتهم

األسرىكانواعادةمنالجنودالمدربينعلىفنونالقتال،واستخدمتالبعضاآلخر
                                                           

1 - Baynes op, cit, 217. 
.155الشيزري،المصدرالسابق،الملحقالرابعمنكتابالحسبةفيبيزنطة،ص- 2
.31أبوقلمون،لفظيونانيمعرب،ثوبروميبتلونألوانًاللعيون،أنظر:الحاجظ،المصدرالسابق،ص-*

.218،ص1781نطيةوالدولةاألموية،القاهرة،الهيئةالمصريةللنشر،وسامعبدالعزيزفرج،العالقاتبيناإلمبراطوريةالبيز- 3
.213،215،75لومبار،المرجعالسابق،ص- 4
.231،ص1781،القاهرة،دارالفكر،3أبوعبيدالقاسمبنسالم،األموال،حققهمحمدخليلهراس،ط- 5
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وحراسة المدينةوحضارتها، فيحراسة أيضًا استخدمتهم كما أومراسلين، إدالء

العامة"كالسجون،بيتالمال"وأيضًافيحضرالنزعبعضالمؤسساتالحكومية

والموسيقيي المغنيين فرق كانت كما القنوات، ومنازلنوشق الخلفاء قصور في

األثرياءمنالرقيق.
(1)



الرقيقسوقالنخاسةفيبراغ ومنأهمأسواقتجارة
(2)

وفردانالتيكانت

انتأرمينية،وسمرقند،وبخارى،سوقًاكبيرًالتجارةالرقيقومركزًاللخصاء،كماك

مراكزللخصاءويدخلالرقيقإلىمناطقفرغاته،والشاش،وبالدماوراءالنهر،

فيالدولةاإلسالمية، المناطقيعادتوزيعهعلىأسواقبغدادوغيرها ومنهذه
(3)



وكانطلبالدولةاإلسالميةقويًاعلىاألخشاب،بخاصةفيبغدادومصروبعض

أفريقيااألخرى.دولشمال

في والستعماله المدن في المنازل بناء لألخشابفي الحاجة إلى فباإلضافة

آالتالري،كانتتلكالسلعةضروريةفيبناءالسفنالتجاريةوالحربية،وكثيرًا

ماقامتالسفنالمصريةوالسوريةباإلغارةعلىشواطئاألناضولالتابعةللدولة

لخشب،البيزنطيةللحصولعلىا
(4)

لقدكانالخشبمنالسلعالتجاريةالتيمنعت

الدولة مع دائم شبه صراع في كانت أنها بخاصة تصديرها البيزنطية الدولة

العباسية،منأجلالسيطرةعلىحوضالبحرالمتوسطالشرقيكماحظراألباطرة

نعأوالحظرعلىالتجارتصديراألسلحة،لكنالتجارالبنادقةلميحرمواقراراتالم

لألرباحالطائلةكماهو فيالتجارة،بلإنالتجارةفيهذهالسلعصارتمصدرًا

حالالتهريبفيجميعالعصورأوفرمكسبًامنالتجارةالمشروعة.
(5)



                                                           
.287،271لومبار،المرجعالسابق،ص- 1
.172المرجعالسابق،صبروي،- 2
.275-274لومبار،المرجعالسابق،ص- 3
.257-258المرجعالسابقنفسه،ص- 4
.117لويس،المرجعالسابق،ص- 5
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ومنالسلعالتيتردإلىالدولةالعباسيةمنبيزنطةأنواعمعينةمناألقمشة

تر من تستورد التي الكتانية منالرفيعة تستورد التي والمواشي ومقدونيا، اقيا

إلىسوريا، وبيزنطة أرمينية
(1)

التي البيزنطية الدولة من المسلمون استورد كما

لعبتدورالوسيطالتجاريبينالشمالوالجنوبالسلعالتيتأتيمنروسياثمتعيد

بيزنطةتصديرهاإلىالمسلمينوتتمثلفيفروالثعالبالسودوجلودالخز)الذكر

مناألرانب(والبروالعسلوالرقيق.
(2)



 :المكوس -ج

انتقلهيضريبةعن إالإذا والتؤخذ فيالبرأوالبحر، واردة كلتجارة

وهي السفن( بـ)أعشار السفن وعرفتضريبة أخرى، بالد إلى بالده من التاجر

العشور أما عينا، العشر منها فيؤخذ ببعضالثغور التيتمر علىالسفن ضريبة

إ بالدهم من بها قدموا إذ الغرباء، التجار بضائع على ضرائب ديارفهي لى

دائم حال على ثابتة غير الرسوم هذه أن على بضائعهم عشر وقيمتها المسلمين

حسبأهواءالمسئولين،
(3)

ففرضتعلىالتجارالمسيحيينالخمسوعلىالمسلمين

بالمكوس، الضريبة وتسمىهذه ربعالعشر،
(4)

بالمالالهالليألنها وتسمىأيضًا

تجنيمعهاللكلشهرعربي،
(5)

ضافةإلىاهتمامالدولةبتحصيلهذهالرسومباإل

بعضالمراكز في تحصيلها على أيضًا حرصت والبحرية، البرية الطرق على

عشر الضرائبالتيتبلغعادة وتؤخذ البصروبغداد، مثلمدينة المهمة التجارية

قيمةالبضائعالتيتمربها،بعدأنيجرىعليهاتفتيشدقيق،وقدأشارالمقدسيإلى

ذلكبقوله:))وأماالضرائبفثقيلةكثيرةمحدثةفيالنهروالبروفيالبصرتفتش

"تفتيش"صعبوشوكاتمنكرةوكذلكبالبطائحتقوماألمتعةوتفتش((
(5)

ووجدت

                                                           
.341لومبار،المرجعالسابق،ص- 1
.332ابنحوقل،المصدرالسابق،ص- 2
.211،ص1781منشوراتكليةالدعوةاإلسالمية،،طرابلس،1شوقيأبوخليل،الحضارةالعربيةاإلسالمية،ط- 3
.212-211ابنسالم،المرجعالسابق،ص- 4
.111،ص1المقريزي،الخطط،ج- 5
.133المقدسي،المصدرالسابق،- 5
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الوارداتالتيتصلإلىالقسطنطينيةطريقهاإلىأوربافيسفنالتجارالبيزنطيين

المسالكالتجار أهم البحر هذا فيوأصبح البيزنطية الدولة التياعتمدتعليها ية

إليها،حيثكانتتجبىفي والواردة منها علىالمتاجرالصادرة تحصيلمكوسها

الضرائبعلىالصادرات،فيحينتجمعالمكوسعلىالسلع القسطنطينيةنفسها

" أبيدوس مدينة غرب هيرونAbydosالواردة مدينة في أو الدردنيل، على "

"hieron"علىالبسفور
(1)

إيرينالوارداتمندفعالرسوم، وأعفتاإلمبراطورة

لكناإلمبراطورنقفورالذيخلفهاعلىالعرش،أعادالضرائبإلىسابقعهدها،

الرقيقالذييبيعهتجارالغربفيأسواق أنالبضائعخاصة وأكد بلزادعليها

عليها. المفروضة التفلتمنالضريبة غربأبيدوس،
(2)

البيزنطية بذلتالدولة

كبيرةلمنعاالتجارفيالسلعالمحرمة،وذلكبأنجزءاتالعطاءلمنيقدم جهودًا

أيمعلوماتعنالمخالفينومنالسلعالتجاريةالتيتدفععليهاالضرائب:التوابل،

وأخيرًا األصواف األصبغة، الكريمة، األحجار العاج، الجلود، الخام، القطن

ف يالرقيق،المتاجرة
(3)

بتحصيلبعضالسلع، منمواردها ضاعفتالدولة وهذا

ضاعفت كما نفسه، باإلمبراطور الخاصة السلع من الذيعدته الحرير وبخاصة

الرسومعلىاألسواق،وكانعلىالنقاباتالتجاريةعندفتحالسوقدفععربونأو

لعبينهمحسبماأسهمبهتأمين،حسبقدرةكلتاجر،ويتولىواليالمدينةتقسيمالس

كلمنهم،
(4)

واعتادالطرفانفيكلتاالدولتين،عندالقيامبجبايةالمكوسمنالسفن،

إنيربطواحباًلأوسلسلةفيسفينتينعندكلجانبمنجوانبالنهرأوالبرحتى

التتمكنالسفنمناجتيازذلكالوضع،إالبعدأنندفعالضريبةللمكاسوهذاما

ىالمآجر:"جمعمأجر"التيهيسالسلأوحبالتوضععلىالنهرأوالبحريسم

لغرضجمع استخدمتأيضًا كما الدولة إلىخارج التجارية تعريبالسلع خشية

                                                           
.118-111العدوي،اإلمبراطوريةالبيزنطية،ص- 1
.215رانيمان،الحضارة،ص- 2
.155-155بينز،المرجعالسابق،ص- 3
.154الشيزري،المصدرالسابق،الملحقالرابعمنكتابالحسبةفيبيزنطة،ص- 4
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المكوس.
(1)

بسبب السلسلة، ميناء باسم اإلسكندرية في الشرقي الميناء وعرف

أثناءالليل،حيثخ التيكانتتعترضبمدخله صصللسفنالمسيحية،السلسلة
(2)



واألندلس، وصقلية، والشام، اإلسكندرية، لسفن مرفأ بإفريقيا منانش قناة وكانت

يتسعمرفأهالثالثينمركبًاوعلىجانبيالمرفأبرجانبينهماسلسلةمنحديد،فإذا

تدخل حتى السلسلة طرفي أحد البرجين حراس أرسل فيه سفينة إدخال أرادوا

اكماكانتقبلذلك،السفينةثممدوه
(3)

وكانعلىخليجالقسطنطينية"بحرمرمره"

المكاس، بإذن إال البحر عبور دون تحول ممتدة سلسلة
(4)

التي وعرفتاألماكن

تجبيعندهاهذهالضريبةباسمالمراصدوهيأماكنالمراقبة.
(5)



 

 

 

 

 

 

                                                           
.185-185،ص1ابنرسته،المصدرالسابق،مج- 1
.157سوريال،المرجعالسابق،ص- 2
.31ت،ص-المثنى،دأبوعبيداهللالبكري،المغربفيذكرإفريقيةوالمغرب،جزءمنكتابالمسالكوالممالك،بغداد،مكتبة- 3
.51االصطخري،المصدرالسابق،ص- 4
ج،ف،ب،هوبكار،النظماإلسالميةفيالمغربفيالقرونالوسطى،ت:أمينتوفيقالطيب،طرابلس،الدارالعربيةللكتاب،- 5

.73،ص1781
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 الطرق التجارية:  -3.1.4


وتطورهاالحضاريإلىمساهمتهافيقيامتجارةأدىاتساعالدولةالعباسية،

عالمية،كانمنسماتهاأنأصبحتبغدادإحدىالمدنالعالميةالكبرى،وقدسلكت

وسائر وحريره الشرق توابل طريقها نقلتعن وبحرية برية طرقًا التجارة هذه

بواد ارتبطت البرية فالطرق المتوسط، البحر ودول القسطنطينية إلى يمنتجاته

العربي الخليج من كانتآتية فقد البحرية الطرق أما البيزنطية، والدولة الفرات،

البحر وموانئ اإلسكندرية، وأخيرًا والصين، والهند سيالن، منتجات تنتقل حيث

الكبير والميناء إثيوبيا من اآلتية البحرية الطرق نهايات تمثل التي األحمر،

أدوليس
(1)

حمرتقعفيالجنوبعلىالشاطئاإلفريقي،:وهيمنموانئالبحراأل
(2)

اإلفريقي،
(2)

تحفظفيهاالقوافلالقادمةمنأكسوم"الحبشة"أحمالهاالتيجاءتبها

مندواخلأفريقيا،والطريقاآلخرالذييمربواحاتالجزيرةالعربيةإلىسيالن

نقطةتجميعالمتاجراآلتيةمنالهندوأقاصيالشرق،
(3)

قوبهذانجدأنمعظمالطر

مكوسًا تدفع أن القوافل على وكان العباسية الدولة بأراضي تمر كانت التجارية

للخليفةالعباسيقبلأنتصلإلىالقسطنطينيةالتيكانتمركزًالألسواقالتجارية

فيأورباالشرقية،

في فكانمنالطبيعيأنتكونالرغبةفيالسيطرةعلىطرقالتجارةسببًا

البيزنطية،الصراعبينالدولتين ذلكالصراعالذيغلبعلىالعالقاتالعباسية ،

وجعلهاتتسمبعدماالستقراروالتأرجحبينالحربوالسلم،وإنكانالطابعالمميز

والغالبعليهاهوامتدادفتراتالعداءوالخصومةبينالدولتين.
(4)



                                                           
1 - Diehl, Byzantium: greatness, P 70 .  

.215-214،ص1781عندالعرب،بيروت،الداراألهليةللنشر،نقوالزيادة،الجغرافيةوالرحالت- 2
3 - Diehl, Byzantium: greatness, P 70 .  

.132،ص5،انظر:الخريطةرقم181لويس،المرجعالسابق،ص- 4
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قمعالغرب،وهذاالموضعيهيئلتلكالمنطقةدورًاهامًابالنسبةلتجارةالشر

مع مواصالتها سهولة بغداد موقع اختياره أسباب بين من المنصور أبرز وقد

الجزيرةوأرمينيةوالشاموماجاورذلكبجانباتصالهاعنطريقالخليجالفارسي

فيهاكلما يأتينا وبينالصينشيئًا بتجارةالشرقاألقصى))هذهدجلهليسبيننا

الميرة الفراتيجبىفيالبحر،وتأتينا منالجزيرةوأرمينيةوماحولذلك،وهذا

منهكلشيءمنالشمالوالزقةوماحولذلك((.
(1)



الشرقية األمم من وجيرانها العباسية الدولة بين التجارية الصالت وكان

البرية المواصالت لتسيير السلم، فترات في منتعشة والروم والهند كالصين

 أوربا أما الروموالبحرية، بحر ساحل على الواقعة األقاليم معها تتاجر فكانت

وبخاصةالشامومصر،وفكرالرشيدفيفتحقناةبينالبحرييناألبيضواألحمر،

العرب جزيرة بسواحل والفرنجة، واألندلسوصقلية أفريقيا لتصلسواحلشمال

خوفًاوفارسوالعراقعيرأنبعضخاصتهومنهميحيالبرمكيثناهعنذلكم

إياهمنخطرالرومعلىمقدساتالمسلمينفيالحجازبعدأنيفتحأمامهمالطريق،

سواحل يسببغرق مما األحمر على المتوسط البحر مياه البعضبطغيان وقال

مصرواليمنوالحجاز.
(2)



ولقدظلتالقسطنطينيةمركزالتقاءجميعالطرقالتجارةمنالشمالوالجنوب

لمتتولىإالالقليلمنعلمياتاالستيرادوالتصدير،ولذاوالشرقوالغرب ولكنها

التجار ونشط اإلسالمية الموانئ مع وتاجرت أكثر التجارية األهمية انتقلت

المسلمونفيمياهالشرقحتىوصلواإلىالصينعنطرقالشرق.
(3)





                                                           
.135المقدسي،المصدرالسابق،ص- 1
.141-135المصدرالسابقنفسه،ص- 2
.173لويس،المرجعالسابق،ص- 3
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 :الطرق البرية -أ

الطريقالب العباسياألول فيالعصر الرقةسلكتالتجارة فسارتمن ري،

في أيضًا هذا وحدث فلسطين، جنوب عند فقط الساحل من واقتربت دمشق إلى

الرومانية الطريق التجارة تتبع لم إذ إفريقيا، وشمال مصر بين الطريق معظم

الساحليةفيذلكالوقت،لكنهاسارتإلىالداخلحيثالواحاتالصحراوية.

 الطرق هذه في التجارة سارت البيزنطيةوربما الدولة قوة ألن الداخلية،

إلى إفريقية من التجارة لنقل الساحلية الطرق استخدام على مثلتخطرًا البحرية

والدولة العباسية الدولة بين قامت التي السفارات األمر هذا يؤكد ومما مصر،

الكارولنجية،إذسلكتمعظمهذهالسفاراتطريقًاملتويةمناإلسكندريةإلىشمال

يؤكد ومما إيطاليا، في الكارولنجيين تحتسيادة الواقعة الموانئ إلى ثم أفريقيا،

" فيسنة االنتقالالبحريأنه هارونالرشيد811/ھ175صعوبة أدىالخليفة م"

فياًللشارلمان،وسلكهذاالفيلطريقهبرًامنمصرإلىشمالأفريقيا،ومنهناك

نيوضعفيسفينةأبحرتبهإلىثغرلو
(1)

"Luni"علىخليجسبيزيا"Spezzia"

بإيطاليا، إتروريا إقليم في
(2)

إلي إلى عودتها طريق في أفلتتوهي أنها ويقال:

إيطاليامنالوقوعفيأسربعضاألساطيلالبيزنطية.
(3)



عن األقصى بالمغرب مرورًا إسبانيا أو فرنسا من التجارة عبرت وربما

إلى والرملةطريقطنجةومنها إلىمصر، ثم إفريقية
(4)

لبضائع فخرنًا التيتعد

مصرحيثيلتقيالبحراناألحمروالمتوسط،
(5)

ثم فبغداد ثمإلىدمشقوالكوفة،

يسلك وقد الصين، إلى ومنها والهند، السند، ثم وكرمان، وفارس، البصرة، إلى

وم الروسية، البيزنطيةإلىاألراضي إلىعاصمةالتجارطريقشمالالدولة نها

                                                           
.118لويس،المرجعالسابق،ص- 1
.71مؤنس،تاريخالمسلمين،ص- 2
.117لويس،المرجعالسابق،ص- 3
.155-154ابنخرداذبه،المصدرالسابق،ص- 4

5- seryeant, op, cit, p 119. 
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كبيرة أهمية الطريق هذا واكتسب الصين وأخيرًا خورستان ثم "اتل"، الخزر

بالد جنوب "بروفانس" مقاطعة من الطريق هذا يبدأ أوربا، شمال إلى لوصوله

يتجهون كانوا أو أوربا إلى المتوسط البحر بسفنهم فيعبرون "فرنسا"، الفرنجة

بضائعهمهناك.بتجاراتهمإلىالقسطنطينيةليبيعوا
(1)



وأحيانًااليتجهونإلىالفرماعندمجيئهممنأوربابلإلىالسواحلالشرقية

للبحرالمتوسط،فيتوقفونعندإنطاكية،ثميحملونبضائعهمعلىاإلبلإلىالجابية،

فيعبرونمنهاإلىالفراتثميدخلونقناةنهرعيسىالتيتصلنهرالفراتبدجلة،

شرةعنطريقهذهالقناةإلىأرصفةبغداد.ويصلونمبا
(2)



وقدسلكيعودناريونهطريقاألندلسإلىالممراتالجبليةالتيتقطعجبال

إفريقية، إلى يتجهون هناك ومن طرطوشة، حتى البحر طريق عن أو البيرنية،

لكنهمقديقصدونبغدادمباشرةعنطريقموانئالحوضالشرقيللبحرالمتوسط،

وتصلوأخي إنجلترا إلى منه تنطلق الذي األطلسي المحيط طريق هناك رًا

االرموريك
(

*
)
"Armoricوخليجبسكونيةثمإلىالموانئاإلسالميةالواقعةعلى"

المحيطاألطلسي،لشبونوقصرأبيدانس،
(

*
)
حيثينزلالرقيقوشحناتالقصدير

والفراءوالسبوق
(3)

واتجهتالطرقالتجاريةالكبرىفيذلكالوقتحسبمااقتضت

ا فكانتمدينة والمتوسط، فيمنطقتيالبحريناألسود لقسطنطينيةمصالحبيزنطة

نقطةالتقائهاجميعًا.

ويبدوأنأكثرتوابلالشرقوحريرهوسائرمنتجاتهوردتإلىالقسطنطينية

انيةالقديمة،وهذهالطرقكانتإماوعالمالبحرالمتوسطعنطريقالطرقالساس

بريةتسلكبالدفارس،وإمابحريةإلىالخليجوإمابحريةإلىالخليجالفارسيومنه

                                                           
.153ابنخرداذبه،المصدرالسابق،ص- 1
.،ص1انظر:الخريطةرقم154المصدرالسابقنفسه،ص- 2

االرموريك:تشملفرنساومقاطعةبريطانيا.-* 
قصرأبيدانس:يقعفيجنوبالبرتغال.-*

.348-341لومبار،المرجعالسابق،ص- 3
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بغداد ثم البصرة ،إلى
(1)

كبرى عالمية مدينة التجارة تلك بفضل بغداد وغدت

والمدينةالثانيةبالنسبةللقسطنطينيةمنحيثالثروةوعددالسكان.
(2)

أنهارإذيسلك

الطريقبديالًللطريق كانهذا إلىالبحرالبلطيقوالبحارالشمالية،وربما روسيا

وكانالتجاريحملونبضائعهممنهناكعلىظهوراإلبل الذييصلإلىإيطاليا

إلىبغداد،وهناكيدعونأنهمنصارىليتمكنوامندفعالجزيةالمفروضةعلىأهل

وكانوايستعينونبخدممنالصقالبةليترجمواعنهم،الذمةإذجاروابالداإلسالم
(3)



هذا ويبدأ األندلس، حتى ومصر الشام بالد إلى يعبر أخر بري طريق وهناك

الطريقمنبغدادويمرباألنبارثمإلىهيتعلىنهردجلةومنهاإلىالرقة،ثمإلى

 وبليبس، والعريش، ورفح، غزة، إلى ومنها فالرملة طبرية، إلىدمشق، وأخيرًا

إلىالمغرب إلىمدينةاإلسكندريةويستمرمنها الفسطاط،ومنهناكيتجهشمااًل

بمراكزالتجارةالمهمةفيبرقةثمإلىأفريقيةومنهاإلىاألندلس األقصىمرورًا

بعدعبورالمضيقويمتدالطريقبعدذلكإلىبالدالفرنجةوقديتجههذاالطريق

مإلىقنسرينومنهاإلىإنطاكيةثمبيزنطة.منالرقةإلىحلب،ث
(4)



 الطرق البحرية: -ب

من المتوسط والبحر اإلفريقي الشمال سواحل إلى البحري الطريق يبدأ

البصرة،فيعبرالخليجالعربي،وينتهيعندعمان،ثميدورحولسواحلالجزيرة

يفرضةلظفارالعربيةمارًابفرقوحاسك،وهيأولمرافئاليمن،ثممرباطوه

الواقعةبينحضرموت،وعمان،ثميمربالشحر،
(5)

مرفأحضرموت،وأكبرموانئ

العربية، فيجنوبالجزيرة
(5)

حضرموتثم علىساحلبالد ولسعا، بشرمه ثم

                                                           
.188الدوي،اإلمبراطوريةالبيزنطية،ص- 1
.187المصدرالسابقنفسه،ص- 2
.155-154ابنخرداذبه،المصدرالسابق،ص- 3
.155ه،صالمصدرالسابقنفس- 4
.241،ص1،انظرأيضًا:النويري،المصدرالسابق،ج141المصدرالسابقنفسه،ص- 5
.53،ص1747،القاهرة،مطبعةالحسين،1صالحالبكري،فيجنوبالجزيرةالعربية،ط- 5
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مصر إلى عدن وصولها عند رحلتها بعضالسفن وتواصل عدن، في بأبين
(1)



الطريقبينالدولةوهناكطريقآخراعتادالتجاراليهودأنيسل كوه،ويصلهذا

اإلسكندريةوأورباعبرالبحرالمتوسطإلىبالدالفرنجة.

الرأي لكن الساسانيون فعل مثلما العراق رخاء زيادة على بسببحرصهم

األكثروجاهةهوأنبيزنطةلمتشجعورودهذهالتجارةعنطريقالبحرالمتوسط

 تدهورتجارةوبصرفالنظرعنمسئوليةأحد الطرفينعنذلكفالمالحظعامة

البحراألحمروقتذاكإذاماقورنتباالزدهارالذيبلغتهزمنالبيزنطيينوحوالي

ماختصتهذهالتجارةكليةإالمنأيدياليهودوحدهم،وكانواآخرمن811عام

السويسبقىممنيمثلونالنظامالقديم،فكانوايسلكونهذاالطريقويعبرونبرزخ

إلىالبحراألحمروعدنإلىبالدالصين.
(2)



ومايقالعننهاياتطرقتجارةالبحرالمتوسطفيسورياومصر،يقالمثله

لكل منبقاءبعضاألهمية فعلىالفم فيغرسه، الطرقالقديمة عننهاياتهذه

لونيومرسيليافيالتجارةالمحليةمعشمالأفريقيةواألندلسبصفةخاصة
(3)

فإن

فيوادي وتكملته طريقجنوبفرنسا تقصد تعد بينالشرقوالغربلم التجارة

الرون،وحلتإيطالياعلىاألخصواديالبومجلفرنسا،وأخذتتنضببعدعام

مالتجارةالمحليةالذاهبةإلىالشواطئالكارولنجية،واقتصراستخدامالطريق828

سيةوبينمصرعلىالتجاراليهود،القديمبينمرسيلياوالموانئاألندل
(4)

ونجممن

التجاريينفيحوضالبحرالمتوسطنكبات وتغييرالوسطاء تغييرطرقالتجارة

أصابتاقتصادياتكثيرمنالبالدالمطلةعلىسواحلهوالواقعأنهذهاالرتباكات

ابلغتمنالخطورةبحيثعمتالشرقوالغربوكانتإيطالياوبيزنطةلمتصيبه

كلآثارذلكاالرتباكومعذلكفإنهبقاءمستوىالرخاءفيهمامرتفعًافإنهكاندون
                                                           

.51ابنخرداذبه،المصدرالسابق،ص- 1
.175لويس،المرجعالسابق،ص- 2
.231اإلسالمية،صفتحيعثمان،الحدود- 3
.121العدوي،اإلمبراطوريةالبيزنطية،ص- 4
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،ماكانعليهأمامجستيان
(1)

ومايقالعننهاياتطرقتجارةالبحرالمتوسطفي

الشامومصريقالمثلهمننهاياتالطرقفيغربيهذاالبحر،ولميفلتمنهذا

دالبحرالمتوسطسوىاإلمبراطوريةالبيزنطيةالركوداالقتصاديالذيأصاببال

ذاتها.
(2)





























                                                           
.122المرجعالسابقنفسه،ص- 1
.145لويس،المرجعالسابق،ص- 2
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 العقبات التي أثرت على الصالت التجارية بين الدولتين -4.1.4
 

 الثورات الداخلية: -أ

وأدتإلى علىالنشاطالتجاري، سلبيًا تأثيرًا أثرتالثوراتوالفتنالداخلية

وقدكانعدمتأمينالطرقالتجاريةسببًافيتعيلفقداناألمنوالطمأنينةفيالبالد،

إلىبغداد وحالفيبعضاألحياندونوصولالمؤنوالبضائع التجارة، وكساد

" بايكالخرميسنة كانتثورة العباسية، الدولة منمدن م"811/ھ171وغيرها

المأمونسنة" "،815/ھ211منأخطرالثوراتالتيقامتفيعصرالخليفة
(1)



لها،وامتدتإلىترك الثورةفيخراسان،واتخذتمنقلعةجبليةمركزًا زتهذه

ماليسبايكوأتباعهلباسالتجاروقاموابقطعالطرق أرمينيةوأذربيجان،وكثيرًا

ومهاجمةالقوافلمماعطلحركةالتجارة،
(2)

فعلذلككياليملالتعرف وربما

هذهالثورةحتىعصرالخليفةقبلأنعليهمنعيونالخليفةأومخبريه،استمرت

يخمدهذهالثورة،ولميتمذلكحتىعصرالخليفةالمعتصم.

سنة والمأمون األمين األخوين بين قامت التي الفتنة أثرت وقد

وسيطر817/ھ173" األموال، سرقت األسعار، فقلت التجارة، نشاط على م"

نقطةالتيتليالنهروانبالقربضرباألمينالذييمثلهالفضلبنالربيععلىالم

منخراسان،وسيطرضربالمأمونالذييمثلهطاهربنالحسينعلىالناشرية

عليهم،ومنهوصولالقوات شديدًا وبابالمحولوالكناسةفضربطاهرحصارًا

إلىالبصرةوواسطوغيرهامنالمدن،وبلغبهاألمرأنأخذضريبةالعشرعلى

والالتجارالواردة،يقولالطبريفيذلك:))وكانالمأمونقدمافيالسفنمنأم

من ثقات مع يوجهوه حتى العراق من رسول يجوز فال الحد إلى حارسه وجه

األمناءواليدعهيستعلمخيرًا،واليؤثرأثرًا،واليستنجبالرغبةوالبالرهبةأحدًا،

                                                           
.117،ص11الطبري،تاريخاألمم،ج- 1
.55-55،ص4المسعودي،مروجالذهب،ج- 2
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نيستمالوابرغبة،أوأنتودعواليبلغأحدقواًلوكتابًا،محصرأهلخراسانمنأ

صدورهمرهبة...ثموضععلىمراصدالطرقثقاتمنالحراساليجوزعليهم

إالمناليدخلالفنةفيأمرهممنأتىبجواز،أوتاجرمعروفمأمونفينفسه

بالمتاجروالوغولفيالبلداتفي ومنعاالشتاتاتمنجوازالسبلوالقطع ودينه

لسابقةوفتشتالكتب..((.هيئةالطارئةوا
(1)



" عنيفة بثورة المأمون خالفة فترة في الزط إقليم815/ھ211وقام في م"

البصرة،واشتدخطرهملدرجةأنهمصارواقطاعًاللطرقوعاشوافيالبالدفسادًا،

بغداد، إلى الداخلة التجارية السفن على مكوسًا فرضوا أنهم للدولة تحديهم وبلغ

دونوص اشتهرواوحالوا منالهنود الزطقوم وهؤالء ولاألقواتوالمؤنإليها،

وفيمصر العشرية، العرببالزط عند وعرفوا بالنهبواالختطافوالصوصية

بالغجر
(2)

" سنتي في حمالت عدة المأمون الخليفة وجه -821/ھ215-215وقد

م821 عصر حتى واستمرتثورتهم عليهم القضاء من يتمكن لم لكنه الخليفة"،

سنة عليهم فقضى عينة بن عجيف بقيادة جيشًا إليهم وجه الذي المعتصم

".م832/ھ221"
(3)



الطرقوتعبيدها العباسيينبتمهيد الخلفاء فيعناية الثوراتسببًا كانتهذه

بالخيولوالرجال،لضمانأمنهاوسرعةوصولاألخبار،باإلضافةإلى وتزويدها

إلىازدهارالتجارة.أنهمسعوامنوراءكلذلك

الطرق من شبكة فأنشئوا كبيرًا اهتمامًا بالتجارة العباسيون الخلفاء اهتم فقد

عالميًا،وزودهابمحطاتللراحةيقيمفيها تجاريًا الرئيسيةجعلتمنبغدادمركزًا

والنظام، األمن نشر على الدولة وعملت ومراحل، أميااًل الطرق وقسمت التجار

                                                           
.133،ص11الطبري،تاريخاألمم،ج- 1
.134المصدرنفسه،ص- 2
.415المسعودي،المروج،ص- 3




 

 

 
 

 

 

 

 257 الرابعالفصل 

 م(740-057/ھ131-231العالقات اإلسالمية البيزنطية في العصر العباسي األول )

 وكانوقامتبحراسة واللصوص، الطرق عليقطاع والقضاء الطرقومراقبتها

المغرب في األغالبة واهتم التجارة. ازدهار في كبير أثر وسيطرتها الدولة لقوة

األدنىبالطرقالتجارية،فكانتقوافلالتجارتسيرفيطرقآمنة،وبنىالمسلمون

 حتىكانتتوقد النارفيمدينةالحصونوالمحارسعلىساحلالبحرالمتوسط،

سبته،فيصلخبرهاإلىاإلسكندريةفيليلةواحدة.
(1)

سنتي بين فيما الصقلبي توماس ثورة كانت فقد البيزنطية الدولة في أما

في823-821/ھ215-218" التجارة الثوراتالتيأثرتعلىحركة أهم من م"

إلىثورةشعبيةبيزنطة،وأضعفتمنقوةأسطولهاالبحريفقدتحولتهذهالثورة

يساندهاالفالحونكماأيدتهاأساطيلوالياتبحرإيجه.
(2)



على قواته البلغار هاجم إذ البحر، أم البر في سواء تعرضللفشل لكنها

م"،ثمالقضاءعلى823/ھ218الشاطئاألوروبي،وأوقعوابههزيمةساحقةسنة"

هذهالثورةالتيانتهتبمقتلقائدهاتوماس.

وةاألسطولالبيزنطيفيالقسطنطينية،الذيعملعلىتشتيتشملبفضلق

األسود البحر من وطردها اليونانية للنار الجيد باالستعمال اإلقليمية األساطيل
(3)



في أساطيلها شمل تشتت إذ مرهقة، الثورة هذه من البيزنطية الدولة خرجت

بيزنطة حاجة ففيالوقتالذياشتدتفيه الحرباألهلية، واتتعليها الواليات،

قواها، تستجمع المسلمين أساطيل كانت أسطولها لمؤازرة
(4)

في جديد عهد وبدأ

المسلمينعلىصقلي باستيالئهمعلىكريتعامتاريخالبحرالمتوسطبإغارة ةثم

اإلمبراطورية821 تحدي عن العجز عهد أيضًا الحارثين بهذين وانتهى م

البيزنطية،وأخذتالسيطرةعلىالبحرالمتوسطتنتقلإلىالمسلمينالذينسيطروا

                                                           
.87،ص1753نظيرحسانسعداوي،نظامالبريدفيالدولةاإلسالمية،القاهرة،دارمصرللطباعة،- 1
.114،ص1المقريزي،الخطط،ج- 2

3- Vasilive, op – cit vol, pp 273, 276. 

.187لويس،المرجعالسابق،ص- 4
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علىالشواطئالجنوبيةلذلكالبحر،ومنجبالطوروسحتىجبالالبرنس،ولم

كله التغيير هذا بعضيتم على سيطرة القسطنطينية لحكام ظلت بل واحدة مرة

القواتالبحريةالهامة،كماأنهمظلوايكافحونببسالةضدالمسلمينفاستطاعواأن

يؤخرواإتمامفتحاألغالبةلجزيرةصقليةوحاولوااستعادةكريتوعلىهذالميأت

توسطللمسلمين.القرنالعاشرإالوقدانتقلتالسيادةالكاملةللبحرالم
(1)



 تأثير الحروب الخارجية: -ب

التي البحرية بسيادتها واحتفظت فعالة، بحرية قوة البيزنطية الدولة مثلت

" سنة منذ بها أباطرة141/ھ131تميزت بذلها التي الجهود إلى يعود وذلك م"

أسطولها، بناء إعادة في األوائل األيسورية األسرة
(2)

السفن على فشددتالرقابة

الداخلةإلىالقسطنطينيةأثناءمرورهابينجبليبحرمرمرةوقدوصفالمسعودي

ذلكبقوله:))وكانعلىهذينالجبلينحرسعلىكلجبلعشرونرجاليحرسون

وكانتفيهسلسلةتفتحوتغلقفيعموديحديدمن دخلتويفتشونها المراكبإذا

ييحاصربهالقسطنطينية((.هذاالجانبإلىذلكالجانبهوبابالخليجالذ
(3)



الممتاز الجغرافي موقعها البحرية بسيادتها االحتفاظ على الدولة ساعد كما

والقواعدالبحريةالمهمةالتيكانتفيحوزتها،فبحرايجهحتىمضيقالدردنيل

فيبحر كانلها كما  هجماتالعدو، يقيها منجزروخلجانمثلنطاقًا فيه بما

حاجز بعيدةعنتهديدمرمرة وهومنطقة يأتيالبحراألسود ثم مائيمنيعآخر،

المسلمين.
(4)



التيتسيطرعلىطرق فيالمضايقالمهمة البيزنطية تحكمتالدولة وبهذا

التجارة حركة على البعيد أثره له كان الذي األمر والغرب، الشرق بين التجارة

                                                           
.211المرجعالسابقنفسه،ص- 1
.157لويس،المرجعالسابق،ص- 2
.122المسعودي،التنبيه،ص- 3
.111لويس،المرجعالسابق،ص- 4
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تجهحسبماتريدبيزنطةفيالبحرينفكانتالطرقالتجاريةالكبرىفيذلكالوقتت

توجيه في البحرية سيادتهم استغلوا البيزنطيين أن يعني وهذا والمتوسط األسود

التجارةإلىالمدنالتابعةلهم،وقداتضحمدىتلكالسيطرةفيالرقابةالشديدةالتي

تفرضهاالبيزنطيونعلىالتجارةلدرجةأنهماحتكروابعضالسلعمثلالمنسوجا

الحريريةواألخشابواألسلحة،
(1)

ولعلنظامالرقابةعلىالتجارةذاك،هوخيرما

موفيأولاألمرتردد813وبيزنطةحتىعامنشارلمايضرالصراعالطويلبين

فيمايبدوفيمجاراةسياسةابيهوهيالتدخلفيشئونإيطالياوأخذيدركنشارلما

األهميةاالقتصاديةالتجاريةبالنسبةإلمبراطوريته.
(2)



 حتىعام الدولتين بين العالقاتظلتوثيقة أن رعايا828مع يظفر ولم م

 إليها سعى التي التجارية بالحرية الكارولنجية ونشارلمااإلمبراطورية استمر،

الوسطاءالخاضعونلرقابةأباطرةالدولةالشرقيةهموحدهمالقائمونبتوزيعتجارة

البيزنطية السياسة وكانتنتيجة للفرنجة، الغربالخاضعة فيبالد الشرقالهامة

بدايةتحولالتجاراإليطاليينمنأصحابثغورتتمتعبامتيازاتخاصةإلىوسطاء

ال بين التجاري التبادل عليهفي تسيطر كانت الذي التبادل ذلك والغرب، شرق

بيزنطة.
(3)



التجاري، نشاطهما من الدولتين كال موقف في الحربية الغارات تؤثر لم

وظلتالحدودبينهماثابتةبالرغممنتفاوتالحربونتائجهاوتعدجبالطوروس

بعضاألح في القواتاإلسالمية توغل من بالرغم الدولتين بين بعيدًافاصاًل يان

داخلآسياالصغرى،مثلماحدثفيحصارهالهرقلةوعمورية،إالأننظامالثغور

فيالدولةالبيزنطيةاستطاعأنيحمياألراضيالداخليةللدولةعلىأحسنوجه.
(4)



                                                           
.117المرجعالسابقنفسه،ص- 1
.135الشيزري،نهايةالرتبة،الملحقالرابعمنكتابالحسبةفيبيزنطة،ص- 2
.188لويس،المرجعالسابق،ص- 3
.124المسعودي،التنبيه،ص- 4
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فوفدت نشيطة تجارية عالقات بتكوين الدولتين بين السلم فترات وسمحت

طنطينية،ممادعاالمسلمينإلىإنشاءمقرلهمأعدادكبيرةمنالمسلمينعلىالقس

فيه، يجتمعون
(1)

إحداهما المسلمين مع للتجارة وكالتين بيزنطة ولذلكخصصت

لتجارةالحريرالفاخر،واألخرىلتجارالتوابلوالعطور،التييرجعالفضلفيهما

تجارتها في المسلمون يقوم التي الشرقية فالسلع اإلسالمية، التجارة بدورإلى

الوسيط،هيالسلعالتيساهمتفيقوةاالقتصادالبيزنطي،
(2)

وكانللسفاراتأثر

أرسلها التي تلك السفارات هذه ومن التجارية، العالقات إنعاش في طيب

م"إلىالخليفةالعباسي181-115/ھ154-158اإلمبراطورالبيزنطيليوالرابع"

د،وكاناسمهالبطريقطافاتبنالليثالمهديفقدحضرالسفيرالبيزنطيإلىبغدا

السفيرمنأجلتهنئةالخليفةالمهدي بنالغيراربنتوقبنمورق،وقدقدمهذا

م"فأمرالخليفةوزيره.185-115/ھ157-158علىتوليهالخالفةسنة"

فمر الخالفة، عاصمة أرجاء في معه والتجول بإكرامه الربيع بن الفضل

ب تنزهه أثناء "اإلرحاء"السفير يسمى موضع
(

*
)

يقرضه أن الوزير من فطلب

بربحقدره ألميرالمؤمنينيعودعليه مستغاًل خمسمائةألفدرهم،حتىيبنيبها

خمسمائةألفدرهمفيالسنة،فأعلمالوزيرالخليفةبماداربينهوبينالسفير،فأمره

بمنحمايريدفبنىالسفيراإلرحاءالمعروفبإرجاءالبطريق،فكانالخليفةيرسل

م"حيثضمهاالخليفةإلى181/ھ153يهأرباحذلكالمستغل،إلىأنماتسنة"إل

حيازته،
(3)

وكانمننتائجتبادلالسفاراتأيضًاتوقيعالهدنةبينالدولتينكماحدث

اإلمبراطورية ومعاصرتهم والرشيد، والهادي، المهدي، الخلفاء من كل عهد في

،أيرين،حيثتمتالمهادنةبينهموبينها
(4)

وبلغاألمربعدخلعهاوتولىاإلمبراطور

                                                           
.141المقدسي،المصدرالسابق،ص- 1
.141لويس،المرجعالسابق،ص- 2
حولها،والرحىمناألرضمكانمستديرغليظيكونبينالرمال،-* قطعمناألرضغالظدونالجبالتستديرعما اإلرجاء:

.12،ص1755دارالصاعد،–،بيروت17انظر:أبوالفضلجمالالدينبنمنظور،لسانالعرب،ج
.72-71،ص1،أنظرأيضًا:ابنالخطيب،المصدرالسابق،ج54الهمذاني،بغدادمدينةالسالم،ص- 3
.341،ص7الطبري،تاريخاألمم،ج- 4
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نقفورعرشالدولةالبيزنطيةأنفرضالخليفةهارونالرشيدعليهغرامةمالية،

والمأمون، األمين اسم اآلخر وعلىالوجه وجهيها، علىأحد الرشيد نقشاسم
(1)



" سنة المأمو831/ھ211وفي الخليفة إلى كتابًا ثيوفيل اإلمبراطور أرسل ن،م"

االقتصاديةوالتبادلالتجاريبين الحياة يطلبفيهالمصالحةوفكاألسرىوإعادة

الدولتين،وجاءفيه:))...وقدكنتكتبتإليكداعيًاإلىالمسالمة،راغبًافيفضيلة

مع وحزبًا وليًا واحد لكل واحد كل وتكون عنا، الحرب أوزار لتضع المهادنة،

ال في والفسح المرافق الطرق((اتصال المستأنسوأمن وفك متاجر،
(2)

من نفهم

فيها يطلب أخرى، رسائل سبقتها بل األولى، تكن لم الرسالة هذه أن النص

اإلمبراطورتوثيقالصالتالتجاريةمعالمسلمين،ممايؤكداألهميةالكبرىلمثل

االتصال ضرورات أمام قلت الدولتين بين السياسي العداء وأن التبادل، هذا

بعدفقد التجاري،وقداستجابالخليفةلطلباإلمبراطوربرسالةجاءفيها:))أما

بلغنيكتابكفيماسألتمنالهدنة،ودعوتإليهمنالموادعه،وخلطتفيهمناللين

األساري، وفك المرافق، واتصال المتاجر، شرح من به استعطفت مما والشدة،

القتلوالقتال..((، ورفع
(3)

استج حتىتتوسعفقد العرضالرائع، لهذا ابالخليفة

العالقاتالتجاريةبينالدولتين،ويضمناألمنواألمانفيالطرقات،فالسطووال

قطاعطرق،إنماهيالطرقاآلمنةالبعيدةعناالضطرابوالمكارةللسائرينفيها،

دلعلىأنوهكذادرجتالدولتانالعباسيةوالبيزنطيةعلىتبادلالسفارات،مماي

إلىما ولعلالسببفيذلكيعود كانواسعًا االتصالالسياسيوالتجاريبينهما

تستطيع تكن لم أنها على عالوة وثراء ازدهار من البيزنطية الدولة به تمتعت

والصين الهند من بها يأتون المسلمون التيكان المنتجاتالشرقية عن االستغناء

تلديهمالرغبةالشديدةفيوجودمثلذلكاالتصالباإلضافةإلىأنالمسلمينكان

معالبيزنطيينلحاجتهمإلىالتبادلالتجاريمعهم،وقدالحظالمقدسيذلكوتحدث

                                                           
.73المقريزي،النقوداإلسالمية،ص- 1
.77-78،ص7الطبري،تاريخاألمم،ج- 2
.283،ص11الطبري،تاريخاألمم،ج- 3
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ويظهرون فيها يجتمعون دار، بهار المسلمين كان التي القسطنطينية أهمية عن

..(( فقال: القسطنطينية مع التجارية الصالت أهمية وأكد بها أناإلسالم .فرأيت

أصورذلكللعيون،وأوضحهللقلوبوأذكرالطرقإليهالحاجةالمسلمينإلىذلك

وقصدهمفيشراءاألساريوالرساالتوالغزووالتجارات...((.
(1)



وبالرغم كاماًل تنفيذًا تنفذ تجارية رقابة أننتوقعوجود اليمكننا وعلىهذا

 رعاياه حذر الخامس ليو اإلمبراطور أن الثالثمن "القرن أوائل في البنادقة

التاسعالميالدي"مناالتجارمعالمسلمين،لكنهملميذعنوالهذاالمرسوم/الهجري

تمكنت البنادقة سفن أن والعباسيين، البنادقة بين العالقات استمرار يؤكد ومما

مدينة"منأنتنقلعظامالقديسمرقصمنم828أو821/ھ213أو212سنة"

اإلسكندرية.
(2)

بلإناإلمبراطورليوالخامسنفسهأهدىراهبًامنأصدقائهنباتات

عطريةقالعنهاأنهامثلتلكالتيتأتينامنالهند،وهذايدلعلىاستمرارورود

السلعالشرقيةإلىالقسطنطينية،وإنكناالنعرفمنكانيجلبهاالتجارالمسلمون

أمغيرهم.
(3)



انتالقسطنطينيةمركزالتقاءجميعالطرقالتجاريةمنالشمالوالجنوبلقدك

والشرقوالغرب،ولكنهالمتتولبنفسهاإالالقليلمنعملياتاالستيرادوالتصدير

للدول وتركت النطاق، واسعة تجارية سياسة انتهاج فائدة تدرك لم ألنها ذلك،

أنتشاهدالسفناألخرىمشاقومخاطرالرحالتالتجاريةالطويل ةوكانبحلولها

التجاريةلمختلفهذهالدولتدخلميناءالقسطنطينية،واليهمهاكثيرًاأنتفقدتبعا

أنتلقيكمياتهائلةمن وكانمنالسهلعليها أفضلالفرصإلنماءثروتها لها

بضائعالشرقاألدنىفيأسواقجنوبإيطاليا،حيثبقيتباري،ونابليوغيرها،

                                                           
.141السابق،صالمقدسي،المصدر- 1
.117لويس،المرجعالسابق،ص- 2
.11،ص1هايد،المرجعالسابق،ج- 3
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ونًاطويلةتحتسيادةالبيزنطيين،قر
(1)

كانتبيزنطةقدضيقتالخناقعلىنفسها

وعلىمنافسيها،عندماحددتعددًامعينًامنالمنافذالتجارية،واشترطتأالتسلك

التجارةغيرها،فمنخرسونقامالخزربتصديرالسلعالبيزنطيةإلىروسيا،ومن

منبالسلعإلىبالدهم،ومنصقليةقامتجارطربيزونعادالتجارالمسلمونواألر

شمالأفريقيا"تونس"بتوزيعسلعالقسطنطينيةعلىالمغرباألقصى.
(2)



التجارة فإن وتعقدها، التقلباتالسياسية أثر من يكن مهما أنه نستنتج وبهذا

العالقاتبينالدول،وإليها فياطراد،فهيمنشأ استمرتوازدهرتوكاننموها

 فالغربيرجع مستمرة بصورة والغرب الشرق بين االتصال إيجاد في الفضل

إلىحجرالشب باإلضافة والعاجمنالشرق، والتوابل، استمرفيطلبالحرير،

الضروريللجلود،والدباغة،ومنبيزنطةكانيأتيالعنبروالغراء.
(3)



آسياالصغرى،ولذلكفإنالحروبالتياندلعتبينالعباسيينوالبيزنطيينفي

بينهما،فقدكانالتجاريجتازونالحدودحتى أماماستمرارالمتاجرة لمتكنعائقًا

الحياة على فأطلعوا االتصال هذا أفادتهم وقد البيزنطية، العاصمة إلى يصلوا

السياسيةوالثقافيةهناك،وكذلككاناألمربالنسبةللبيزنطيينإلىحدما.

ال اتضحتحاجة تقدم األمرالذيفرضعليهمابما دولتينلمنتجاتكليهما،

عالقاتتجارية،حتىأثناءفترةالصراع،وقدكانلهذهالعالقاتدورهافيتخفيف

حدةهذاالصراع،ورغمبعضالعقباتالتيتمثلتفيالثوراتالداخليةإالأنذلك

لميقفحائاًلدوناستمرارالتبادلالتجاري.

                                                           
.12-11،ص1المرجعالسابقنفسه،ح- 1
.185،187لويس،المرجعالسابق،ص- 2
.43ت،ص-جورجلوفران،تاريخالتجارة،ت:هاشمالحسيني،بيروت،دارمكتبالحياة،د- 3
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   اخلامتة والتوصياتاخلامتة والتوصياتاخلامتة والتوصيات
 

من خالل دراستنا وبحثنا الحضارية بين الدولة العباسية والدولة البيزنطية في 

السمات العامة لهذه جوانبها السياسية والحربية والثقافية والتجارية، يمكننا أن نحدد 

المرحلة المهمة وذلك من خالل ما توصلنا إليه من نتائج حيث نستطيع أن نميز هذه 

المرحلة بأنها اتسمت بطابعها العدائي، وتمثل ذلك في اشتباكات فصلية تخللتها 

 هجمات متفاوتة التأثير على طرفي الصراع.

صر العباسي األول عنه ولعل اختالف المجهود الحربي للدولة اإلسالمية في الع

خالل العصر األموي يرجع إلى أن الدولة في العصر العباسي أصبحت ذات وجهة 

شرقية وأهملت شؤون البحر وتحصين شواطئه، وقل اهتمامها باألسطول البحري، 

في الوقت الذي كان عليها أحكام سيطرتها على مياه البحر واالستفادة منه كطريق 

لية، فحررت زمن العباسيين لم تكن تهدف إلى التوسع للمواصالت والتجارة الدو

والفتوح حتى في فترات القوة، بل غزوات متبادلة بين الطرفين لتثبيت المراكز ولم 

تكن نتاجها كسب األراضي أو الحصون التي يتبادل الطرفان احتاللها وتخريبها ثم 

وقد نظرت الدولة  بناءها بشكل دوري واعتمدت هذه الحروب على المناوشة ال الفتح،

العباسية إلى المناطق الحدودية والموانئ البحرية كقواعد دفاعية ال هجومية وكحدود 

لدولتها يسعى حمايتها والدفاع عنها، لقد استنزفت هامات من الوقت والجهد والدماء 

الكثير، وتأثرت عالقتها بتعاقب الخلفاء واألباطرة، وبالتالي فإن هذه الغارات لم ينجم 

ها أي تغير يذكر في حدود الدولتين ولعل مما يؤكد هدفهما الوقائي أن الخليفة في عن

تلك الفترة وبالتحديد حين كان الجيش العباسي يحرز انتصارات، كان يكتفي بأخذ 

مبلغ من المال، ثم يعود بأمر الخليفة ليبني الحصون، وبالتالي فإن هذه الحروب على 

لمين الحربي من جهة، أال أنها أثبتت أيضًا قصر نظر الرغم من أنها أثبتت تفوق المس

قوادهم في عدم متابعة الضغط على بيزنطة وعدم استغالل الظروف الحرجة التي 
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كانت تمر بها من جهة أخرى ذلك ألن الدولة اإلسالمية امتدت في عصر العباسيين 

فترة  حتى حدود الصين شرقًا، فسياسة التوسع هي سياسة الدولة اإلسالمية في

الفتوحات األولى حتى عصر الدولة األموية، أما وقد وصلت حدود الدولة العباسية 

إلى أقصى اتساعها فقد تغيرت إستراتيجيتها إذ أصبح عليها بذل الجهود للسيطرة 

على مساحتها وتأمين حدودها خاصة بعد أن انفصلت عنها األندلس والمغرب 

ذاتيًا مقابل مبلغ معين من المال، إال يمكننا  األقصى ومنحت أفريقية "تونس" استقالاًل

إضافة أسباب أخرى تكمن في أن الدولة كانت في هذه المرحلة قد تعرضت للعديد 

من الثورات الداخلية مما دفعها إلى العمل على توطيد أركانها والقضاء على 

        الخارجين عليها وهذا بطبيعة الحال حال دون توسيع رقعة الدولة من ناحية، 

وعدم الزج بالجيش في مناطق بعيدة وهو العنصر الفعال لدعم أركان الدولة ومن 

ناحية أخرى ومن ذلك نستنتج أن حمالت العباسيين ضد بيزنطة كانت من أحل 

الترهيب وإثبات القوة، يفت أي من الدولتين استغالل الثورات الداخلية التي تقوم في 

 الدولة األخرى.

ب والمناوشات، برية أم بحرية نظام خاص يتعلق بالفداء نتج عن تلك الحرو

حيث كانت الدولة البيزنطية تلجأ إلى طلب الهدنة وعقد الصلح مع المسلمين، وكان 

اهتمام الدولتين بهذا الفداء كبيرًا إذ حدد له زمانًا ومكانًا يتم فيه بشكل رسمي، وأقيمت 

 لطرفين في شكل استعراض للقوة.له االحتفاالت الكبيرة بحضور اآلالف من جنود ا

أما عن السفارات المتبادلة فقد رأينا كيف أنها كانت عاماًل مهمًا في إنهاء حالة 

الحرب وترتيب أمر تبادل األسرى بين الدولتين كما كان لها المكانة األولى في 

 العالقات الدبلوماسية بينهما، وكثيرًا ما خرجت هذه السفارات مع الدولة البيزنطية

إلى الدولة العباسية ألغراض أخرى ثقافية وتجارية أو لتبادل المجامالت السياسية 

كالتعزية والتهنئة وإلى جانب هذه األغراض الظاهرة، فإن االتصال السياسي 

استهدف أيضًا خدمة أغراض تتعلق بالتجسس مثل معرفة مدى االستعداد الحربي 
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واء كانت مكتوبة أم شخصية إرسال والمادي للعدو، وقد استهدفت هذه السفارات س

موجودة بعقد الهدنة لفترات سفراء لتبادل وجهات النظر، وغالبًا ما أدت نتيجتها ال

وتعتبر الرسائل التي تبادلها الطرفان من أبرز الصور الدبلوماسية في ذلك ، محددة

الوقت، حيث أكدت قوة المسلمين في هذه الحروب وكانت الوسيلة األسهل واألكثر 

شيوعًا في ضبط العالقات السياسية وكان بعضها يقود إلى معاهدات مما يحمل من 

شروط وعهود، وعادة ما تصاغ بأساليب ودية تهدف إلى إزالة ما في النفوس من 

حقد، وإن كان البعض منها كما رأينا قد كتب بلهجة شديدة أدت إلى تعكير صفو 

 العالقات.

أن البيزنطيين كانوا هم الذين يبادرون وقد الحظنا من خالل هذه المراسالت 

دائمًا يطلب الصلح وعقد الهدنة، ليس رغبة في السالم ولكن لتقوية جيوشهم 

واالستعداد للمواجهة من جديد في حين يكتفي الخلفاء العباسيون بأخذ اإلتاوة منهم، 

ظهر وعلى الرغم من أن هذه العداء يبدو كأنه عداء ديني، إال أن الجانب السياسي ب

فيه بصورة واضحة حيث ارتبط بدفع الخطر عن الدولتين، وبضمان األمن كما تعلق 

الجانب السياسي بمحاولة كلتا الدولتين على تأكيد قوتها وهيبتها في نظر الدولة 

األخرى تمتعت الخالفة العباسية بمركز سياسي بارز وسمعة دولية عظيمة جعلت 

القات طيبة معها في مواجهة الدولة دولة الفرنجة المسيحية تسعى إلقامة ع

البيزنطية، وكذا األمر بالنسبة للبيزنطيين الذين اتخذوا من األمويين في األندلس وهم 

خصوم العباسيين حليفًا لهم، ليصبح العالم مكونًا من أربع قوى حتمت المصالح 

ات وعقد المشتركة "السياسية والثقافية والتجارية" بينهم القيام بالعديد من السفار

المحالفات الودية والدخول في معاهدات لمجابهة األوضاع الدولية والداخلية على 

السواء إن القول بوجود تعاون أو تحالف حربي بين الدولتين العباسية والكارولنجية 

هو في رأينا أما بعيد االحتمال وهذا التحالف وجد فإنه ال يعدو أن يكون تحالفًا سياسيًا 

يأخذ أي شكل من أشكال التحالف الحربي، أما فكرة حماية بيت المقدس وتجاريًا ولم 
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من األماكن المقدسة لدى المسلمين حتى وقتنا الحاضر فما بالك في عصر الخليفة 

وقد طرحت لكي ، زدهار الدولة اإلسالمية العباسيةهارون الرشيد وهو عصر قوة وا

قوتهم وسمحوا للمسيحيين  تصبح مأخذًا على المسلمين في أنهم تنازلوا في أوج

بحماية بيت المقدس، وبذلك يمكن أن تتخذ حجة يستغلها االستعمار الحديث لتثبيت 

ويبدو ألول وهلة أن ، بية اإلسالمية عامة وفلسطين خاصةأقدامه في المنطقة العر

الصراع الحربي بين المسلمين والبيزنطيين قد حال دون قيام أي اتصال ثقافي، لكن 

يكن كذلك، إذ ساعدت فترات السلم على التعاون الثقافي، وقد كان التراث األمر لم 

الهلينيستي قاسمًا ثقافيًا مشتركًا بين الجانب خاصة بعد الفتح اإلسالمي للشام ومصر 

وغيرها من األقاليم التي كانت تحت السيطرة البيزنطية، فقد مثل ذلك التراث معينًا 

 شون للمعرفة.اغترف منه العرب المسلمون المتعط

وكما كان الفكر البيزنطي وثيق الصلة باألصول اليونانية القديمة بدأت أثار 

الفكر اليوناني على الفكر العربي اإلسالمي خاصة بعد فتح تلك األقاليم، وأصبح 

المسلمون بفضل حركة الترجمة التي كانت بمثابة حلقة الوصل الرئيسة بين المسلمين 

د والسريان من جهة أخرى مالكين لعلوم ومعارف من جهة واليونان والهنو

الحضارات األخرى فأقبلوا على دراستها وفحصها ونقدها والوقوف على مزاياها 

ليأخذوا منها ما يتفق وغاياتهم ومبادئهم، ثم جاء دورهم الذي أثبتوا فيه أن إسهامهم 

ليهم اعتمد ع في خلق حضارة جديدة خاصة بهم ال يقل عن إسهام أولئك الذين

وساعد التسامح الديني الذي تميز به المسلمون في معاملتهم ، المسلمون أول األمر

لرعاياهم من مسيحيين وغيرهم على التقدم العلمي، فكما تركوا لهم الكنائس والمعابد، 

وسمحوا لهم بإقامة شعائرهم الدينية، تركوا المدارس الكبرى من مسيحية ويهودية 

رية وبيروت وإنطاكية وحران والرها ونصيبين وجند وصابئة قائمة في اإلسكند

يسابور، ولم يمسوها بأذى ولم يطلبوا منهم سوى الوالء السياسي الثابت للدولة 

 اإلسالمية.
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كان هذا الجو الذي هيأه الخلفاء لرجال العلم والفرص التي أتاحوها ألصحاب 

االستعداد الذي ال يقف المواهب وهذا االنفتاح الواسع على حضارات العالم القديم، و

في سبيله أي تزمت أو تعصب كان العامل األكبر في نشاط الحركة العلمية في الدولة 

اإلسالمية وازدهارها، ذلك االزدهار الذي أضاء العالم في العصر الوسيط، وأنه 

ألمر ذو مغزى عظيم في ذلك العصر أن يطالب الخليفة هارون الرشيد أثناء غاراته 

عمورية بتسليم مخطوطات قديمة مقابل الفدية، وأن يمنح المأمون على أنقرة و

المترقمين وزن ما ترجموه ذهبًا، كما شجعوا السفارات العلمية بين الدولتين خاصة 

 في عصر الخلفاء هارون الرشيد والمأمون والواثق.

لقد كانت حركة تحطيم الصور في الدولة البيزنطية "أو ما يعرف بالصراع 

ي" مظهر ألثر اإلسالم في بيزنطة، إذ كان لكراهيته عند المسلمين صداها الالايقون

 /في المسيحية حيث كان القاتمون بحركة تحطيم الصور في القرن الثاني للهجرة 

الثامن الميالدي متأثرين بالتعاليم اإلسالمية، وال نستغرب ذلك خاصة إذا عرفنا أن 

اطور ليو االيسوري بأنه "ذو عقلية المؤرخ البيزنطي "يثوفانس" قد وصف اإلمبر

عربية" كما تشير المصادر اإلسالمية إلى أن اإلمبراطور نقفور األول من أوالد 

لقد كان الصراع العباسي البيزنطي ، حفصة من غسان أي أنه من أصل عربي

باإلضافة إلى أنه صراع ديني وسياسي، تنافسًا تجاريًا يدور حول التحكم في ممرات 

س والمعابر المؤدية إلى آسيا الصغرى فمن يسيطر على هذه المعابر جبال طورو

 يأمن خطر الدولة األخرى باإلضافة إلى تأمين الطرق التجارية من الشرق والغرب.

لقد كان نقل العاصمة اإلسالمية من دمشق إلى بغداد سببًا في اهتمام البيزنطيين 

ة في البحر المتوسط في ببناء أسطول حربي وتجاري للسيطرة على طرق التجار

الثامن الميالدي" وكانت الرقابة شديدة على السفن الداخلة إلى  /القرن "الثاني للهجرة 

ميناء القسطنطينية، كلما بلغ النفوذ البيزنطي حدًا كبيرًا على معظم جزر البحر 

المتوسط مثل صقلية وكريت وسردينيًا وقبرص وجزء البلقان، وتحكمت بيزنطة في 
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ق ذات القيمة اإلستراتيجية المهمة والواقعة على طرق التجارة والتي كانت المضاي

 تتجه حسبما تريد في البحرين األسود والمتوسط.

أما الطرق التجارية لتصريف وجلب بضائع الشرق األقصى فكانت معظمها 

خاصة للنفوذ اإلسالمي مما اضطر بيزنطة إلى طلب الصلح والمهادنة من الخلفاء 

ن حتى تضمن سالمة طرق مواصالتها إلى الشرق األقصى، ساعدت كل هذه العباسيي

االعتبارات على تحسين العالقات بين الدولتين وزادت التبادل التجاري، األمر الذي 

دفع بيزنطة إلى إقامة وكالتين في القسطنطينية للتجارة العربية أحدهما لتجارة الحرير 

ر، لقد كانت العالقات التجارية مع المسلمين الفاخر واألخرى لتجارة التوابل والعطو

في غاية األهمية بالنسبة للدولة البيزنطية، إذ لم تكن تقتصر أهميتها على الناحية 

التجارية فحسب، بل كانت تعزز مكانتها الدولية كوسيط تجاري فكان أكثر تجارة 

لك دخاًل الشرق اإلسالمي تنقل إلى أوربا عن طريق بيزنطة التي تجني من وراء ذ

 عظيمًا تفضل قيامها بدور الوسيط بين الشرق والغرب.

كما ال يفوتنا التنويه إلى الدور الذي قامت به الثغور الجزرية والشامية في هذا 

المجال فباإلضافة إلى أهميتها الحربية والسياسية، لعبت دورًا مهمًا في مجال التبادل 

ت ملتقى لكافة الناس على مختلف التجاري وتسهيل حركة االتصال، حيث أنها كان

أجناسهم وطبقاتهم، لقد كانت هذه الثغور تدمر فيجلو عنها السكان، ثم يعاد بناؤها 

وإعادة التعمير هذه جعلتها مركزًا لالستهالك حيث أصبحت في حاجة لليد العاملة 

التي  "الرقيق" ومواد البناء، والمواد الغذائية، والمالبس، واألسلحة، والميزة األخرى

ميزت هذه الثغور اختالط العناصر فيها حيث يتعايش فيها جنبًا إلى جنب زنوج 

وصقالبة وأرمن وعرب وغيرهم، وهذا جعل منها سوقًا تجارية على الحدود يلتقي 

 فيها تجار الطرفين خاصة أثناء تبادل األسرى.

 واهلل الموفق...
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   (((111ـلحق )ـلحق )ـلحق )مممالـالـالـ
   جدول بأمساء اخللفاء العباسيني واألباطرة البيزنطينيجدول بأمساء اخللفاء العباسيني واألباطرة البيزنطينيجدول بأمساء اخللفاء العباسيني واألباطرة البيزنطيني

   وأهم األحداث يف عصر كل منهماوأهم األحداث يف عصر كل منهماوأهم األحداث يف عصر كل منهما
 

 أھم األحداث اإلمبراطور سنة تولي الحكم الخليفة

قسطنطين  م057/ھ231 أبو العباس السفاح

 الخامس

م وقيام 057/ھ231سقوط الدولة األموية سنة  -

الدولة العباسية، استمرار المشكلة أال أيقونية في 

الدولة البيزنطية بسبب تحريم عبادة الصور 

 المقدسة. 

 230ثورة سنباذ المجوسي في خراسان سنة  -  م057/ھ231 أبو جعفر المنصور

 قتله. م مطالبًا بدوم أبي مسلم بعد057/ھ

م في ھاشمية 057/ھ272ثورة الرواندية سنة  -

 الكوفة.

 م.013/ھ275بناء مدينة بغداد سنة  -

م في ھراة 010/ھ257ثورة أستاذ سيس سنة  -

 وسحستان.

ليو الرابع  م005/ھ251 المهدي

 "الخزري"

م في خراسان وما 001/ھ257ثورة المقنع سنة  -

 وراء النهر.

العباسية سنة ظهور حركة الزندقة في الدولة  -

م وفي السنة نفسها قتل المهدي جماعة 017/ھ217

 من الزنادقة وحرق كتبهم.

م 017/ھ217وفاة اإلمبراطور ليو الرابع سنة  -

وتنصيب ابنه قسطنطين السادس إمبراطورًا، وتولي 

 أمه "إيرين" الوصاية عليه.

   م015/ھ217 الهادي

 م011/ھ207 ھارون الرشي

 م070/ھ212

 

 

 

 

 

 

 م171/ھ211

 

 إيرين

 

 

 

 

 

 

 نقفور األول

 م ببغداد.077/ھ207بناء دار الحكمة سنة  -

إيرين تخلع ابنها وتستولي على الحكم وتنصب  -

 نفسها إمبراطورة على عرش الدولة البيزنطية.

إنفراد إيرين بالحكم، وازدياد نشاط المسلمين  -

 الحربي على أراضي الدولة البيزنطية.

إمبراطورًا على م توج شارلمان 177/ھ217سنة  -

الدولة الرومانية الغربية وانفصالها عن الدولة 

 البيزنطية في الشرق.

م خلع الجيش اإلمبراطورة إيرين 171/ھ211سنة  -

ونصب القائد نقفور إمبراطور على الدولة البيزنطية 

 باسم "نقفور األول".

نقض اإلمبراطور نقفور الهدنة، فتوجه الخليفة  -

ھرقلة فصالحه، ثم  ھارون لمحاربته ووصل إلى

نقض العهد ثانية فعاد الرشيد لحربهم مرة أخرى في 

 الشتاء.
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 م.170/ھ272ثورة الخرمية بنواحي أذربيجان سنة  -

 األمين

 

 

 

 

 

 
 مأمونال

 م171/ھ273

 م122/ھ271

 

 

 

 

 
 

 م123/ھ271

 

 

 

 

 

 
 م117/ھ175

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م133/ھ121

 

ميخائيل األول 

 "رانجاب"

 

 

 

 
 

ميخائيل الثني 

 "العموري"

 

 

 

 

 
ميخائيل الثاني 

 "العموري"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثيوفيل

 

م قتل اإلمبراطور نقفور في 122/ھ271سنة  -

معركة دارت بينه وبين البلغار وتولى زوج ابنته 

 ميخائيل األول إمبراطورًا على الدولة البيزنطية.

اعتراف الدولة البيزنطية بشارلمان إمبراطورًا سنة  -

 م.121/ھ270

م خلع اإلمبراطور ميخائيل األول، 123/ھ271سنة  -

ونصب على العرش البيزنطي ليو الخامس 

 "األرمني".

م أعلن بابك الخرمي ثورة 121/ھ172سنة  -

 العصيان على الدولة.

 تحريم  عبادة األيقونات "الصور المقدسة". -

م قتل اإلمبراطور ليو 127-121/ھ172سنة  -

 الخامس وتولي العرش البيزنطي ميخائيل الثاني

 "العموري".

يعد اإلمبراطور ميخائيل الثاني مؤسس األسرة  -

-175العمورية التي حكمت بيزنطة من سنة 

 م.110-117/ھ153

بدء ثورة الزط في جنوب العراق "األھواز" سنة  -

 م.117/ھ175

-112/ھ171-171ثورة توماس الصقلي سنة  -

 م.113-112م في األناضول 113

سيين" على استيالء المسلمين "أھل الربض األندل -

 م.110/ھ121جزيرة كريت سنة 

ظهور مسألة خلق القرآن في الدولة العباسية سنة  -

 م.110/ھ121

إقامة المأمون مرصد فلكي على جبل قاسيون  -

 م.131/ھ120بدمشق سنة 

تحالف اإلمبراطور ثيوفيل مع الثائر بابك الخرمي  -  م133/ھ121 المعتصم

المأمون للثائر على حرب المسلمين ردًا على إعانة 

 توماس الصقلي.

م ونقلهم 135/ھ117القضاء على ثورة الزط سنة  -

الخليفة منطقة الحدود البيزنطية بعد قتل األعداد 

 الكثيرة منهم.

 م.131/ھ111القضاء على ثورة بابك الخرمي سنة  -

 م.130/ھ113تخريب الخليفة ثيوفيل زبطرا سنة  -

تخريب الخليفة المعتصم لعمورية سنة  -

 م.130/ھ113

 م أعلن المازيار الثورة بطبرستان.137/ھ117سنة  -

وفاة اإلمبراطور ثيوفيل وتنصيب ابنه ميخائيل  - ميخائيل م171/ھ110 الواثق

الثالث وتولي أمه ثيودورا الوصاية عليه حتى سنة 

 م.151-171/ھ110-173

الخليفة الواثق يأمر بامتحان العلماء في مسألة  -

 القرآن.

المسلمين والبيزنطيين سنة إجراء فداء بين  -

م وقد امتحن الخليفة الواثق في ھذا 175/ھ312

 الفداء األسرى في مسألة القرآن قبل فدائهم.
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   ممم648648648---057057057///ھھھ   232232232---132132132نشاط املسلمني احلربي يف الفرتة من نشاط املسلمني احلربي يف الفرتة من نشاط املسلمني احلربي يف الفرتة من 

 

في ھذه السنة أقبل اإلمبراطور قسنطين الخامس، وفرض الحصار على ملطية  م052/ھ233

فاستسلمت المدينة فدخلها وھدمها، كما استولى على حصن قلوذية، وخرب حصن 

سميساط، فأرسل الخليفة أبو العباس صائفتين األولى إلى ملطية بقيادة عميه صالح 

بن علي وعيسى بن علي، والثانية بقيادة النضر بن بريم الحميري الذي دخل 

 الطوافة.

بقيادة أمير أفريقية عبد الرحمن بن حبيب الفهري،  خرجت غارة بحرية إلى صقلية م051/ھ237

وأخرى إلى جزيرة سردينيا بقيادة عبد الرحمن بن حبيب أيضًا الذي أجبر حاكم 

 الجزيرة على دفع إتاوة.

في ھذه السنة خرجت صائفتان األولى بقيادة النضر بن بريم والثانية بقيادة صالح  م053/ھ235

 بن علي.

الخليفة والية على الشام عبد اهلل بن علي، على رأس حملة لكن على الرغم أرسل  م057/ھ231

 من تجهيزھا، فإن خبر وفاة الخليفة جعله يعود عن قيادة ھذه الحملة.

تم بناء ملطية على يد صالح بن علي والعباس بن محمد، ثم خرجا من درب الحدث  م050/ھ237

أختاه أم عيسى ولبابة، وكانتا  متوغلين في األراضي البيزنطية، وكان مع صالح

نذرتا إن زالت دولة بني أمية أن تجاھدا في سبيل اهلل.وغزا من درب ملطية جعفر 

بن حنظلة البهراني، وفي ھذه السنة أجري فداء، فافتدى الخليفة المنصور أسرى 

المسلمين من البيزنطيين، وتشير بعض المصادر اإلسالمية إلى توقف النشاط 

م( إلشغال الخليفة المنصور بأمر 013-ھ271مين إلى سنة )الحربي للمسل

 العلويين.

أرسل المنصور صائفة بقيادة عبد الوھاب بن إبراھيم اإلمام، والحسن بن قحطة  م051/ھ272

في جيش كبير قدر بسبعين ألفًا فنزلوا ملطية وعمروا ما خربه البيزنطيون فأتموا 

الف من الجند، ھذا إلى جانب ترميم بنائها في ستة أشهر، وأسكن بها أربعة آ

حصن قلوذية ولم يكتف الخليفة بهذا، بل أمر قائده جبرائيل بين يحي الخراساني 

 بناء المصيصة فأتم بناءھا وتحصينها، وبني بها مسجداً جامعًا، وسماھا المعمورة.

والثغور وضم وجه أبو جعفر المنصور أخاه العباس بن محمد واليًا على الجزيرة  م057/ھ271

 إليه عددًا من القواد فمكث بها حينًا.

خرجت صائفة بقيادة جعفر بن حنظلة البهراني، كما اتجهت صائفة أخرى بقيادة  م013/ھ271

 -الذي يقال له مالك الصوائف، وھو من أھل فلسطين  -مالك بن عبد اهلل الخثعمي 
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فلما بلغ موضع يدعى  إلى األراضي البيزنطية فاستولى على غنائم كثيرة ثم رجع

الرھوة من درب الحدث، نزل وقسم سهام الغنيمة قسمين فسميت تلك الرھوة 

 برھوة مالك.

 أقام صالح بن علي معسكرًا لجيشه بدابق ولم يغُز. م015/ھ271

خرج العباس بن محمد ومعه الحسن بن قحطبة، ومحمد بن األشعث على رأس  م011/ھ277

فى محمد بن األشعث في الطريق فأجبرتهم وفاته جيش كبير لغزو بيزنطة، فتو

 على الرجوع.

خرجت صائفة بقيادة عبد الوھاب بن إبراھيم ولم تدرب "أي لم تدخل الحدود  م011/ھ252

 البيزنطية".

غزا الصائفة معيوف بن يحي الحجوري، ونجح في دخول أحد الحصون البيزنطية  م007/ھ253

 ثم توجه إلى الالذقية ففتحها وسبى منها.لياًل فغنم وأسر أعدادًا كبيرة، 

خرج زفر بن عاصم بن عبد اهلل بن يزيد الهاللي أحد قادة المنصور على رأس  م002/ھ257

جيش قاصدًا المصيصة فدخلها وتوغل فيها، ثم عاد من درب مرعش بعد أن حمل 

 معه الكثير من الغنائم.

الخليفة المنصور عقد ھدنة ودفع مبلغ عرض اإلمبراطور قسطنطين الخامس على  م001/ھ255

 من المال تأمينًا لحدوده الشرقية، حتى يتفرغ لحرب البلغار.

 خرج زفر بن عاصم الهاللي على رأس صائفة. م003/ھ251

أمر الخليفة أبو جعفر المنصور قائده يزيد بن أسيد السلمي بغزو الصائفة، فوجه  م007/ھ250

لبطال على رأس جيش إلى بعض الحصون القائد يزيد عامله سنان مولى ا

البيزنطية فاستولى على الكثير من الغنائم والسبايا، وقيل إن الذي قاد الصائفة زفر 

 بن عاصم.

غزا الصائفة في ھذه السنة معيوف بن يحي من درب الحدث ورغم لقائه مع  م005/ھ251

 الجيش البيزنطي إال أنه لم يحقق أي نتائج.

خليفة المهدي عمه العباس بن محمد على صائفة، اشترك فيه القائد الحسن أغزى ال م001/ھ257

الوصيف من الموالي، ضم إليه الخليفة جماعة من قواد أھل خراسان وغيرھم 

وأقاموا "بالبردان" وفتحوا في غزوتهم ھذه حصن المطمورة، ورجعوا دون 

 خسائر.

ي على رأس صائفة وقام الغمر بن خرج القائد العباسي ثمامه بن الوليد العبس م000/ھ217

 العباس الخثعمي بغارة بحرية إسالمية في بحر الشام.

أرسل الخليفة قائده ثمامه بن الوليد أيضًا على رأس قوة كبيرة، فعسكر ثمامه  م001/ھ212

بالقرب من حلب في منطقة دابق وكان مغترًا بقواته فخرج من دابق ووصل إلى 

عنيفة بينه وبين الجيش البيزنطي قتل فيها عدد  الحدث فحاصرھا ودارت معركة

من المسلمين، ولما كان عيسى بن علي مرابطاً  بجيشه في حصن مرعش، فلم يكن 

 للمسلمين صائفة في ذلك العام.

تمكن القائد العباسي يزيد بن أسيد السلمي من عبور أبواب قليقيا، وفتح ثالثة  م007/ھ211

حصون فغنم وسبى عددًا كبيرًا. وعن طريق البحر غزا الغمر بن العباس، وفي 
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السنة نفسها خرج البيزنطيون إلى حصن الحدث فهدموا سوره، وغزا الصائفة 

ح حصنًا، حتى أن الحسن بن قحطبة فوصل حمة أدرولية وحرق دون أن يفت

 البيزنطيين سموه التنين.

أرسل المهدي ابنه ھارون الرشيد على رأس جيش إلى األراضي البيزنطية، وكان  م017/ھ213

الرشيد في ذلك الوقت ولي العهد فاستولى على قلعة سمالو بعد أن فرض عليها 

الحصار ونصب المجانيق وتعرض الحصن للتخريب، كما تعرض أھله للعطش 

 جوع وكانت الخسائر لدى الطرفين كبيرة بسبب اشتداد المقاومة.وال

أرسل الخليفة المهدي قائده عبد الكبير بن عبد الحميد، فخرج من درب الحدث  م012/ھ217

وتصدى له الجيش البيزنطي بقيادة ميخائيل البطريق في نحو من تسعين ألفًا فيهم 

ب دون مواجهة، فأراد المهدي طازاد األرمني البطريق ففشل عبد الكبير وانسح

 فلته لكنه تراجع.

جهز المهدي جيشًا ولي قياداته ابنه ھارون، فبلغ خليج القسطنطينية عند مضيق  م011/ھ215

البسفور، وكان على عرش الدولة البيزنطية إيرين الوصية على ابنها قسطنطين 

ة مدة ثالث السادس، فبادرت بطلب الصلح والمهادنة من ھارون فاتفقا على ھدن

 سنوات.

رجع ھارون بعد أن عقد المعاھدة التي كان من شروطها أن تدفع إيرين مبلغًا من  م013/ھ211

المال قدر بسبعين أو تسعين ألف دينار، وأن يتم تبادل األسرى بين الطرفين، وأن 

 تلتزم إيرين بفتح األسواق وإمداد الجيش بأدالء في طريق عودته.

البيزنطيون الهدنة فأمر الخليفة المهدي على بن سليمان والي العراق نقض  م017/ھ211

وقنسرين بإرسال حملة إلى الدولة البيزنطية فجهز والي العراق جيشًا بقيادة عامله 

 يزيد بن بدر بن البطال الذي عبر الحدود البيزنطية فظفر وعاد بالكثير من الغنائم.

يحي عن طريق درب الراھب وفي الوقت نفسه  سارت صائفة بقيادة معيوف بن م015/ھ217

خرج البيزنطيون من درب الحدث فدخلها معيوف ثم وصل بجيشه إلى مدينة 

 "أشنه" وغنم منها أيضًا.

أغزى الخليفة ھارون قائده سليمان بن عبد اهلل البكائي، وفي السنة نفسها أمر ببناء  م011/ھ207

لتركي بناءھا وتحصينها وبناء مسجدھا مدينة طرسوس، فأتم أبو سليم فرج الخادم ا

م، وفيها عزل الرشيد الثغور كلها عن الجزيرة وقنسرين، 011/ھ201سنة 

 العواصم.وجعلها حيزًا واحدًا، وسماھا 

غزال الصائفة محمد ابن إبراھيم، وقيل إن ھارون أعزى الصائفة قائده إسحاق بن  م011/ھ201

 سليمان بن علي.

 إبراھيم بن عثمان على رأس صائفة.أرسل  م017/ھ203

 في ھذه السنة قاد الصائفة سليمان بن أبي جعفر. م077/ھ207

غزا عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح جزيرة كريت، لكنه أمر أسطوله  م072/ھ205

 باالنسحاب بسبب البرد الشديد.

 تولى قيادة الصائفة في ھذه السنة ھاشم بن الصلت. م071/ھ201

 خرج داود بن النعمان على رأس صائفة من قبل عبد الملك بن صالح. م073/ھ200
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أرسل الخليفة ھارون جيشًا عباسيًا كبيرًا بقيادة سليمان بن راشد الثقفي، وقد  م077/ھ201

تعرض الجيش العباسي في ھذه الحملة لمطر الشتاء وقاسي الجنود الكثير بسبب 

 البرد.

على رأس صائفة، وفي السنة نفسها أرسل الخليفة ھارون خرج الفضل بن محمد  م075/ھ207

أسطوله البحري بقيادة مسلم بن زيادة األصم، ولم تحدد المصادر اإلسالمية 

 وجهته.

 قاد الصائفة إسماعيل بن القاسم. م071/ھ217

ً أرسل حملة  م070/ھ212 في ھذه السنة غزا ھارون الرشيد حصن الصفصاف، وفيها أيضا

الملك بن صالح، فبلغ أنقره واستولى على كثير من الغنائم، وفي السنة بقيادة عبد 

نفسها تم االتفاق على عقد ھدنة بين الطرفين وتبادل األسرى وقام بأمر الفداء أبو 

سليم فرج خادم الرشيد وحدث الفداء بمكان يعرف بلالمس، وبلغ عدد األسرى 

 المسلمين ثالثة آالف وسبعمائة أسير.

 أغزى عيسى بن جعفر قائده إبراھيم بن القاسم على رأس الصائفة. م071/ھ211

 خرجت صائفة بقيادة الفضل بن العباس. م077/ھ213

 أرسل محمد بن إبراھيم على رأس صائفة. م177/ھ217

 في ھذه السنة غزا إبراھيم بن عثمان الصائفة. م172/ھ215

 .خرج إبراھيم بن عثمان على رأس صائفة أيضًا م171/ھ211

أرسل الخليفة ابنه القاسم على رأس صائفة فدخل من درب الصفصاف ووصل إلى  م173/ھ210

ً يدعى العباس بن جعفر بن األشعت،  خصن قرة وحاصره، ومن قرة أرسل قائدا

 فحاصر حصن سنان إلى أن أرسل إليه نقفور طالبًا الصلح.

بها القائد إبراھيم بن جبريل  أرسل ھارون صائفة بقيادة ابنه القاسم الذي كلف م177/ھ211

فتحرك اإلمبراطور نقفور لمواجهة ھذا الجيش، وتشير المصادر اإلسالمية إلى أن 

 نقفور جرح ثالثة جروح.

تم في ھذه السنة الفداء بين الطرفين وتولى أمر الفداء من جانب الدولة العباسية  م175/ھ217

يد، وتم ھذا الفداء في الالمس القاسم بن الرشيد وحضره أبو سليم فرج خادم الرش

وبلغ عدد األسرى من المسلمين ثالثة آالف وسبعمائة أسير تم فداؤھم في اثني 

 عشر يومًا.

نقض نقفور الهدنة، وأغار على عين زربة والكنيسة السوداء وحصل على غنائم  م171/ھ277

مه كثيرة، إال أن الجيش اإلسالمي في حصن المصيصة تمكن من استرداد ما غن

البيزنطيون، فلما بلغ ذلك ھارون الرشيد، فوض ابنه المأمون األمور وخرج 

بجيشه فاستولى على عدد من الحصون ھي: "الصقالبة، دبسة، الصفصاف، 

ملقوبية" ووصل إلى مدينة ھرقلة، التي فرض عليها حصارًا دام ثالثين يومًا، 

نة نفسها غزا األسطول ورحل عنها بعد أن سبى وغنم الكثير من الغنائم، وفي الس

اإلسالمي جزيرة قبرص بقيادة حميد بن معيوف فاستولى على الكثير من الغنائم 

 والسبايا.

سار الرشيد إلى درب الحدث وأقام ثالثة أيام، ومن ھناك وجه قائده ھرثمة بن  م170/ھ272
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 أعين على رأس صائفة، ضمت ثالثين ألف جندي معظمهم من خراسان.

 ھ 271-273

 م171-177/

عقدت معاھدة صلح بين الدولتين تم بمقتضاھا االتفاق على تبادل األسري، وتولى 

 أمر الفداء من جانب الدولة العباسية ثابت بن نصر بن مالك الخزاعي.

 أرسل ثابت بن نصر بن مالك الخزاعي الحسن بن مصعب على رأس صائفة. م127/ھ277

 اعي على رأس صائفة.خرج ثابت بن نصر بن مالك الخز م122/ھ275

 غزا الصائفة ثابت بن نصر بن مالك الخزاعي أيضًا. م121/ھ271

 تولى في ھذه السنة ثابت بن نصر بن مالك الخزاعي أمر الصائفة. م123/ھ270

غزا الخليفة المأمون بنفسه األراضي البيزنطية، ودخل عدة حصون منها قرة،  م137/ھ125

 وماجده، وسندس، وسنان.

عاد المأمون مرة أخرى إلى األراضي البيزنطية بعد أن بلغه تخريب البيزنطيين  م132/ھ121

المصيصة وطرسوس، ثم رجع إلى دمشق بعد أن استولى على حصن ھرقلة 

 وحصون أخرى معه.

خرج الخليفة المأمون بنفسه على رأس جيش إلى غزو بيزنطة، فحاصر حصن  م131/ھ120

بعد أن استخلف عليه قائده عجيف بن عنبسه،  اللؤلؤة مائة يوم، ثم رحل عنه

 فأرسل اإلمبراطور البيزنطي ثيوفيل سفيرًا يطلب من الخليفة الهدنة والصلح.

وجه المأمون ابنه العباس إلى األراضي البيزنطية، وأمره بتزول الطوانة وبنائها،  م133/ھ121

ير من اإلمبراطور وفي السنة نفسها خرج الخليفة المأمون القسطنطينية، فأتاه سف

يدعوه مرة أخرى إلى الصلح والمهادنة وفداء األسرى، لكنه رفض فلما وصل 

 موضع قريب من اللؤلؤة أقام فيه أيامًا ثم توفى.

 غزا اإلمبراطور ثيوفيل مدينة زبطرا فقتل الرجل وسبى النساء وخرب المدينة. م130/ھ111

غزا عمورية وفتح أنقره وھدمها، وأمر خرج المعتصم بنفسه على رأس كبير،  م131/ھ113

 ببناء زبطرا وتحصينها.

تم إجراء الفداء بين المسلمين والبيزنطيين في عصر الخليفة الواثق، وعرف ھذا  م137/ھ117

 الفداء بفداء خاقان نسبة إلى الفتح بن خاقان التركي.
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   (((333)))الـمـلحق الـمـلحق الـمـلحق    
إىل اإلمرباطور إىل اإلمرباطور إىل اإلمرباطور رسالة األمري عبد الرمحن الثاني "األوسط" رسالة األمري عبد الرمحن الثاني "األوسط" رسالة األمري عبد الرمحن الثاني "األوسط" 

   البيزنطي ثيوفيلالبيزنطي ثيوفيلالبيزنطي ثيوفيل
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

أما بعد، فقد بلغني كتابك، تذكر فيه الذي كان عليه من مضى منكم ألولينا من 

المودة الصادقة، وأنه قد دعاك ذلك إلى مكاتبتنا، وإرسال قرطيوس رسولك إلينا 

فيما بيننا وبينك من ذلك لتجديد تلك المودة، وترتيب تلك المصادقة، وتسأل أن ينعقد 

ما نتمسك به، ونتواصل له، ونبعث رسال من عندنا إليك، ليعلموك بالذي نحن عليه 

من الرغبة فيما حضضت عليه، ودعوت إليه، لتثبت بقدومهم عليك مودتنا، وتتم به 

 صداقتنا.

وفهمنا ما ذكره من أمر الخليفة مروان رضي اهلل عنه وصلى عليه، ومن 

ا منه، وآسيت لما استلب من سلطانه، واستبيح من حرمه، واستحل من وشائج قرابتن

دمه، وما كان من الفاجر أبي جعفر تربه اهلل، وجرأته على اهلل، واغتراره به، 

منه، فهو ال محالة يجازيه جزاء  فآسفةوانتهاكه لمحارمه، واهلل قد أحصى عليه ذلك، 

 سعيه.

ردة أخيه بعده، من إلحادھما في ثم الذي ذكرته من فعل ابن مراجل وابن ما

نحلتهما، وإساءتهما لسيرتهما، ورغبتهما في رعيتهما، وشدة وطأتهما عليهم، 

واستحاللهما دماءھم وأموالهم، وما ذكرت من حضور وقت زوال دولتهم وانقطاع 

مدة سلطانهم، وتأذن اهلل برد دولتنا، وسلطان آبائنا، الذي نبأت عنهم الكتب ونطقت 
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ل، وأوجب لهم اإلجماع، وحازه إليهم البرھان، والذي حضضت عليه من بهم الرس

الخروج إليهم، وطلب الثأر منهم، ووعدته من نصرتك لنا، بما ينصر الصديق 

صديقه، ومن يعلم ھواه فيه ومودته له، وما عطفت عليه من أمر أبي حفص، ومن 

خضوعهم البن ماردة معه من جالية بلدنا، وغلبتهم على ما غلبوا عليه من بلدك، و

ودخولهم في طاعته، وما سألت من أھل األذكار لذلك واألنفة منه، وحكيت من أمراء 

أفريقية في نزعهم عن ابن ماردة، وخالفهم عليه، واستثقالهم لدولته، من ذلك 

 وقصصته في كتابك، فقد قرأناه وفهمناه.

ده وتوصيله وأما ما رغبت من مودتنا، وأحببته من مصادقتنا، وأردت تجدي

والتمسك به وتوثيقه، مما كان عليه أولوك ألولينا، فقد رغبتنا منك في مثل الذي 

ذكرته من حرصك على مواصلتنا، وأن نتمسك من ذلك، بما كان عليه سلفنا، وما لم 

يزل من كان قبلنا من الملوك يتمسكون به، ويتحاضون عليه، ويحفظه بعض لبعض، 

 ويشددون أيديهم به.

ذكرت من أمر الخليفة مروان بن محمد رحمه اهلل، فإن اهلل تعالى أحب  وأما ما

أن يكرمه، بما أنتهك من حرمته، ونكث من بيعته، ويسوقه إلى رحمته، وأن يشقى 

 بذلك من ركبه منه، ويجزيه ويعذبه عليه.

وأما ما كان عليه الفاجر أبو جعفر في تعذيبه العباد، وظلمه وجرأته على اهلل، 

ه لمحارمه، فإن اهلل قد أخذه بذنبه، واستدركه ببغيه، وصيره من عذابه ونكاله، وانتهاك

إلى ما ال انقطاع له، وال تخلص منه، جزاء بما اجترح، وكذلك حكم اهلل في أھل 

 معصيته، وأولى االجتراء واالفتراء عليه.

وأما ما ذكرت من أمر الخبيث ابن ماردة، وحضضت عليه من الخروج إلى ما 

، وذكرته مع تقارب انقطاع دولته ودولة أھله، وزوال سلطانهم، وما حضر من قلته

وقت رجوع دولتنا، وأزف من حين ارتجاع سلطاننا، فإننا نرجو في ذلك عادة اهلل 
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عندنا، ونستجزموا عوده إيانا، ونمتري حسن بالئه لدينا بما جمع لنا من طاعة من 

كورنا وثغورنا، وما لم نزل نسمع ونعترف، قبلنا، من أھل شأمنا وأندلسنا وأجنادنا و

أن النقمة تزل بهم والدائرة تحل عليهم من أھل المغرب بنا وعلى أيدينا، فيقطع اهلل 

 دابرھم، ويستأصل شأفتهم إن شاء اهلل تعالى.

وأما ما ذكرت من ذكرت من أمر أبي حفص األندلسي، ومن صار معه من 

خولهم في طاعته من النظر في أمورھم، أخل بلدنا، في خضوعهم البن ماردة، ود

واإلنكار لفعلهم، فإنه لم ينزع إليه منهم إال سفلتهم وسوادھم وفسقتهم وأباقهم، وليسوا 

في بلدنا وال برتبتنا فنغير عليهم، ونكفيك مؤنتهم، وإنما اضطروا إلى الدخول في 

نكن نحسبك تعجز طاعة ابن ماردة، لمأمنهم من بالده، ودنو ناحيتهم من ناحيته، ولم 

عنهم، وال تصعب عن نكايتهم، وال تتوقف عن إخراجهم عما تطرقوه من بلدك، وإذ 

ترى مكانهم به من موضعك، وإن اهلل بحوله وقوته وفضله ومنيته رّد إلينا سلطاننا 

بالمشرق وما كان تحت أيدي أباءنا منه نظرنا في ذلك بما فيه صالح لنا وذلك 

، وعرفنا الذي يكون من معونتك على ما دعوت إليه استقامة لطاعتنا وطاعتك

وحضضت عليه بما يعرفه الصديق لصديقه، وذو المودة ألھل مودته، ولم يضع لك 

 عندنا ما رعيته من حقنا وقمت فيه من حفظنا.

وقد أدخلنا رسولك قرطيوس علينا، وكشفناه على الذي أوصيت به إلينا، وعن 

ل صديقه ووجهنا إليك بكتابنا ھذا رسولين من كل ما يجب لصديق أن يعرفه من حا

صالح من قبلنا، فاكتب إلينا معهما بالذي أنت عليه من األمر الذي كتب به إلينا، 

والذي يجب علينا من سائر خيرك، ومتعة عافيتك لننظر فيما يتصرفان به من عندك 

علي حسب ما يأتينا به من عندك إن شاء اهلل.
(2)
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   (((444الـمـلحق )الـمـلحق )الـمـلحق )
اخلليفة الواثق باهلل إىل مدينة أفسوس بآسيا الصغرى اخلليفة الواثق باهلل إىل مدينة أفسوس بآسيا الصغرى اخلليفة الواثق باهلل إىل مدينة أفسوس بآسيا الصغرى    سفارةسفارةسفارة

   ملشاهدة أهل الكهفملشاهدة أهل الكهفملشاهدة أهل الكهف
 

 

    وعمل ترقسيس وفيه من الحصون أفسيس، وھي مدينة أصحاب الكهف، 

وقد قرئ في مسجدھم كتاب بالعربية بدخول مسلمة بالد الروم، وكان الواثق باهلل 

صحاب الرقيم، وكتب إلى وجه محمد بن موسى المنجم إلى بالد الروم لينظر إلى أ

عظيم الروم بتوجيه من يوقفه عليهم، فحدثني محمد بن موسى أن عظيم الروم وجه 

معه من صار به إلى قرة، ثم صار أربع مراحل، وإذا جبيل قطر أسفله أقل من ألف 

ذراع، وله سرب من وجه األرض ينفذ إلى الموضع الذي فيه أصحاب الرقيم، قال: 

إلى ذروته فإذا بئر محفورة لها سعة تبينا الماء في قعرھا، ثم  فبدأنا بصعود الجبل

نزلنا إلى باب السرب فمشينا فيه مقدار ثالثمائة خطوة فصرنا إلى الموضع الذي 

أشرفنا عليه فإذا رواق في الجبل على أساطين، منقور في الموتى، ورجل موكل 

ال يأمن أن يصيب من  بحفظهم، وإذا ھو يحيد عن أن نراھم أو نفتشهم، ويزعم أنه

ألتمس ذلك آفة، يريد التمويه ليدوم كسبه بهم، فقلت له دعني أنظر إليهم وأنت برئ، 

فصعدت بشمعة غليظة مع غالمي، فنظرت إليهم في مسوح تتفرك في اليد وإذا 

أجسادھم مطلية بالصبر والمر والكافور ليحفظها، وإذا جلودھم الصقة بعظامهم، 

لى صدر أحدھم فوجدت خشونة شعره وقوة نباته.غير أني أمررت يدي ع
 (2)
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